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بروتوكول التعديل
في
االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات
الجمركية

–
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بروتوكول التعديل
في االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية
(تم إبرامه في بروكسل بتاريخ  26يونيو 1999م)

إن

األطراف المتعاقدة باالتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (المبرمة في
كيوتو بتاريخ  18مايو 1973م ،التي دخلت حيز التنفيذ في  25سبتمبر 1974م) المشار
إليها الحقا ً بـ "االتفاقية" ،المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي المشار إليه الحقا
بـ "المجلس"،

نظرا ً إلى أنه لتحقيق األهداف التالية:


القضاء على االختالف بين اإلجراءات والممارسات الجمركية لدى األطراف المتعاقدة
الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية والتبادالت الدولية األخرى؛



الوفاء بمتطل بات الت جارة الدول ية والج مارك لتسههههههه يل وتبسههههههيط وتنسههههههيق اإلجراءات
والممارسات الجمركية؛



ضمان تطبيق معايير الرقابة الجمركية المناسبة؛ و



تمكين الجمارك من االسههههتجابة للتاييرات الرئيسههههة في الوسههههائل والطر الفنية التجارية
واإلدارية،

يجب إجراء التعديل في االتفاقية،

ونظرا ً كذلك

إلى أن االتفاقية المعدلة



يجب أن تنص على أن تكون األسههس الرئيسههية لذلك التبسههيط والتنسههيق ملزمة ل طراف
المتعاقدة باالتفاقية المعدلة؛



يجب أن تقدم للجمارك إجراءات فعالة مدعمة بوسائل الرقابة المناسبة والفعالة؛ و



تمكن من تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق اإلجراءات والممارسات الجمركية الذي
هو من األهداف األساسية للمجلس ،وبالتالي القيام بإسهام كبير في تسهيل التجارة الدولية،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة ()1
تعدل مقدمة االتفاقية وموادها حسب النص الوارد في المرفق ( )1بهذا البروتوكول.

المادة ()2
–
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تستبدل مالحق االتفاقية بالملحق العام الوارد في المرفق ( ،)2وبالمالحق الخاصة الواردة
في المرفق ( )3بهذا البروتوكول.

المادة ()3
 - 1يجوز ألي طرف متعاقد إبداء موافقته على االلتزام بهذا البروتوكول شههامالً المرفقين ()1
و ( )2باتباع الطر التالية:
(أ)

التوقيع عليه بدون التحفظ بشأن المصادقة عليه؛

(ب)

إيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليه شريطة المصادقة؛ أو

(ج)

االنضمام إليه.

 - 2يبقى هذا البروتوكول مفتوحا ً للتوقيع عليه من قبل األطراف المتعاقدة باالتفاقية لااية 30
يونيو 2000م بمقر المجلس في بروكسل حيث يبقى مفتوحا ً بعد ذلك لالنضمام إليه.
3

 يدخل هذا البروتوكول ،بما فيه المرفقان ( )1و ( ،)2حيز التنفيذ بعد أن يوقع عليه أربعونطرفا ً متعاقدا ً دون التحفظ بشأن المصادقة عليه ،أو أن يقوموا بإيداع وثيقتهم للمصادقة أو
االنضمام.

4

 بعد أن يبدي أربعون طرفا ً متعاقدا ً موافقتهم على االلتزام بهذا البروتوكول وفقا ً للفقرة (،)1يتعين على طرف متعاقد باالتفاقية قبول التعديالت بها بأن يصههههههبً طرفا ً متعاقدا ً بهذا
البروتوكول فقط .ويدخل هذا البروتوكول بالنسههههههبة لذلك الطرف المتعاقد حيز التنفيذ بعد
ثالثة أشههههر من توقيعه عليه بدون تحفظ بشهههأن المصهههادقة أو إيداعه وثيقة المصهههادقة أو
االنضمام.

المادة ()4
يجوز ألي طرف متعاقد بهذه االتفاقية عند إبداء موافقته على االلتزام بهذا البروتوكول،
قبول أي من المالحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها مما يتضمنها المرفق ( )3بهذا البروتوكول،
كما ويتعين عليه إشعار أمين عام المجلس بالقبول وباإلجراءات الموصى بها التي يدخل في التحفظ
بشأنها.

المادة ()5
ال يقبل أمين عام المجلس أي وثيقة للمصادقة أو لالنضمام إلى االتفاقية بعد دخول هذا
البروتوكول حيز التنفيذ.

المادة ()6
يحل هذا البروتوكول مع مالحقه محل االتفاقية في العالقات بين أطرافها.

المادة ()7
يكون أمين عام المجلس جهة إيداع هذا البروتوكول ،ويقوم بالمهام المنصوص عليها في
المادة ( )19الواردة في المرفق ( )1بهذا البروتوكول.

–
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المادة ()8
يبقى هذا البروتوكول مفتوحا ً للتوقيع عليه من قبل األطراف المتعاقدة باالتفاقية بمقر
المجلس في بروكسل اعتبارا ً من  26يونيو 1999م.

المادة ()9

وفقا ً للمادة ( )102من ميثا األمم المتحدة ،يتم تسجيل هذا البروتوكول ومالحقه لدى أمانة
األمم المتحدة بنا ًء على طلب من أمين عام المجلس.
وشهادة ً بذلك ،يقوم الموقعون المخولون أصوالً بذلك بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تم إعداده في بروكسل هذا اليوم الموافق  26يونيو 1999م باللاتين اإلنجليزية والفرنسية،
على أن يعتبر النصان موثوقين على السواء ،في أصل واحد يودع لدى أمين عام المجلس الذي
سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منه إلى الجهات المشار إليها في الفقرة ( )1من المادة ( )8الواردة في
المرفق ( )1بهذا البروتوكول.

–
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االتفاقية الدولية
لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية
(اتفاقية كيوتو)
النص المعدل

)(Kyoto Convention
)(As amended

–
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المرفق ()1

االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية
(اتفاقـية كيوتو)
(النص المعدل)

مقدمة
إن األطراف المتعاقدة باالتفاقية الحالية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،
سعيا ً منها إلزالة االختالف بين اإلجراءات والممارسات الجمركية لدى األطراف المتعاقدة الذي
من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادالت التجارية،
ورغبة منها في اإلسهام على نحو فعال في تنمية هذه التجارة والتبادالت من خالل تبسيط وتنسيق
اإلجراءات والممارسات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي،
وإذ تالحظ أنه يمكن تحقيق فوائد هامة من جراء تسهيل التجارة الدولية دون الحاجة للتنازل في
معايير الرقابة الجمركية ذات الصلة،
وإدراكا ً منها بأن مثل هذا التبسيط والتنسيق يمكن تحقيقه من خالل تطبيق المبادئ التالية على
وجه الخصوص:


تنفيذ برامج تهدف إلى تحديث اإلجراءات والممارسهههات الجمركية بصهههورة مسهههتمرة مما
يرفع من الكفاءة والفعالية.



تطبيق اإلجراءات والممارسات الجمركية بأسلوب شفاف ومنسق يمكن التنبؤ به.



تقههديم كههل المعلومههات الالزمههة إلى األطراف المعنيههة فيمهها يتعلق بههالقوانين واألن مههة
الجمركية والخطوط اإلرشادية اإلدارية واإلجراءات والممارسات.



اعتماد أساليب حديثة كإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة المبنية على التدقيق والمراجعة،
واالستخدام العملي األمثل لتقنية المعلومات.



التعاون مع السلطات المحلية األخرى وإدارات الجمارك األخرى والمجموعات التجارية



تنفيذ المعايير الدولية ذات العالقة.



إتاحة إجراءات المراجعة اإلدارية والقضههههههائية التي يسهههههههل الوصههههههول إليها ل طراف
المتأثرة.

ولقناعتها بأن وثيقة دولية تتضمن األهداف والمبادئ المذكورة أعاله والتي تتعهد األطراف
المتعاقدة بتطبيقها سوف تؤدي إلى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق اإلجراءات
والممارسات الجمركية ،وهو الهدف األساسي لمجلس التعاون الجمركي ،مما يعد إسهاما ً
كبيرا ً في تسهيل التجارة الدولية.

–
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قد اتفقت على ما يلي:

الفصل األول
تعريفات
المادة ()1
ألغراض تطبيق هذه االتفاقية:
أ  -يقصههههد بعبارة "إجراء أسههههاسههههي ) "(Standardالحكم الذي يعد تنفيذه ضههههروريا ً لتحقيق
تنسيق وتبسيط اإلجراءات والممارسات الجمركية؛
ب  -يقصههههههد بعبارة "إجراء انتقالي ) "(Transitional Standardاإلجراء الوارد في الملحق
العام الذي يسمً بفترة أطول لتنفيذه؛
ج  -يقصههد بعبارة "إجراء موصههى به ) "(Recommended Practiceحكما ً واردا ً في ملحق
خاص يمثل تقدما ً نحو تنسههههيق وتبسههههيط اإلجراءات والممارسههههات الجمركية مما يحبذ
تطبيقه على أوسع نطا ممكن؛
د-

يقصههد بعبارة "التشههريع الوطني ) "(National Legislationالقوانين واألن مة وغيرها
من اإلجراءات التي تفرضههها جهة مختصههة لدى طرف متعاقد والمطبقة في كافة أنحاء
إقليم الطرف المتعاقد المعني ،أو المعاهدات النافذة الملتزم بها ذلك الطرف؛

ه-

يقصهههههد بعبارة "الملحق العام ) "(General Annexمجموعة األحكام المطبقة على كافة
اإلجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه االتفاقية؛

و-

يقصهههههههد بعبارة "الملحق الخاص ) "(Specific Annexمجموعة األحكام المطبقة على
إجراء أو أكثر من اإلجراءات والممارسات الجمركية المشار إليها في هذه االتفاقية؛

ز  -يقصهههههد بعبارة "الخطوط اإلرشهههههادية ) "(Guidelinesمجموعة الشهههههرو ألحكام الملحق العام
والمالحق الخا صة والف صول التي تو ضً بع ضا ً من اإلجراءات العملية الممكنة الواجب اتباعها
في تطبيق اإلجراءات األسهههاسهههية واإلجراءات االنتقالية واإلجراءات الموصهههى بها ،وعلى وجه
الخصوص في بيان إجراءات أمثل وفي التوصية بأمثلة لتسهيالت أكبر؛
 يقصهههههههد بعبارة "اللجنة الفنية الدائمة ) "(Permanent Technical Committeeاللجنةالفنية الدائمة بالمجلس؛
ط  -يقصهههد بعبارة "المجلس ) "(Councilالمن مة التي تم تأسهههيسهههها بموجب اتفاقية إنشهههاء
مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسل بتاريخ  15ديسمبر .1950
ي  -يقصههد بعبارة "االتحاد الجمركي أو االقتصههادي ) "(Customs or Economic Unionاالتحاد
المؤسهههههس من قبل دول ،والمكون منها ،مما يتمتع بأهلية وضهههههع أن مته الخاصهههههة الملزمة لتلك
الدول فيما يتعلق بالمسهههههههائل التي تحكمها هذه االتفاقية ،ويتمتع بأهلية اتخاذ القرار وفقا ً لالئحته
الداخلية ،بالتوقيع على هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها.

–
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الفصل الثاني
نطاق وخطة االتفاقية
نطـاق االتفاقيـة
المادة ()2
يتعهد كل طرف متعاقد بالسهههعي لتبسهههيط وتنسهههيق اإلجراءات الجمركية ،والتقيد – ألجل
ذلك الارض  -باإلجراءات األ سا سية ،اإلجراءات االنتقالية واإلجراءات المو صى بها في مالحق
هذه االتفاقية وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية ،إال أنه ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يمنً
تسهههههههيالت أكثر مما هو منصههههههوص عليه في هذه االتفاقية .كما يوصههههههى كل طرف متعاقد بمنً
تسهيالت أكثر إلى أبعد حد ممكن.

المادة ()3
يجب أال تحول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق التشريع الوطني فيما يتعلق بأحكام
المنع أو القيود المفروضة على البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.

خطة االتفاقيـة
المادة ()4
-1

متن ،ملحق عام ومالحق خاصة.
تتكون االتفاقية من ٍ

-2

يتكون الملحق العام وكل ملحق خاص بهذه االتفاقية من حيث المبدأ من فصهههههههول
تتفرع من ملحق معين ،ويحتوي على:
أ-

تعريفات

ب-

إجراءات أساسية ،بعضها إجراءات انتقالية في الملحق العام.

-3

يشتمل كل ملحق خاص على إجراءات موصى بها أيضاً.

-4

يصحب كل ملحق خطوط إرشادية ،نصوصها غير ملزمة ل طراف المتعاقدة.

المادة ()5
ألغراض تطبيق هذه االتفاقية ،يجب أن يعد أي ملحق خاص أو فصل وارد فيه مما التزم
به أي طرف متعاقد جزءا ً ال يتجزأ من االتفاقية ،كما أن أية إشههههههارة إلى االتفاقية بالنسههههههبة لذلك
الطرف المتعاقد تعتبر متضمنةً اإلشارة إلى ذلك الملحق أو الفصل .

الفصل الثالث
–
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إدارة االتفاقيـة
لجنة اإلدارة
المادة ()6
 -1تنشأ لجنة إدارة للن ر في تنفيذ هذه االتفاقية وأية إجراءات تضمن توحيد تفسيرها وتطبيقها
وأية تعديالت مقترحة عليها.
 -2تكون األطراف المتعاقدة أعضاء في لجنة اإلدارة.
 -3يحق لإلدارة المختصههة في أية جهة مؤهلة ألن تصههبً طرفا متعاقدا في هذه االتفاقية بموجب
أحكام المادة ( )8أو أي عضههو بمن مة التجارة العالمية حضههور دورات لجنة اإلدارة بصههفة
مراقب .يحدد وضهههع وحقو هؤالء المراقبين بقرار من المجلس .ال يجوز ممارسهههة الحقو
آنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
 -4يجوز للجنة اإلدارة دعوة ممثلي المؤسهههههسهههههات الدولية الحكومية وغير الحكومية لحضهههههور
دورات لجنة اإلدارة بصفة مراقبين.
 -5لجنة اإلدارة.
أ -توصي على األطراف المتعاقدة بـ:
 -1تعديالت في متن هذه االتفاقية؛
 -2تعديالت في الملحق العام والمالحق الخاصههة والفصههول الواردة فيها وإدخال
فصول جديدة على الملحق العام؛ و
 -3إدخال مالحق خاصة جديدة وفصول جديدة على المالحق الخاصة؛
ب -يجوز أن تقرر تعديل اإلجراءات الموصهههههههى بها أو إدخال إجراءات موصهههههههى بها جديدة على
المالحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها وفقا ً لما جاء في المادة ()16؛
ج -تن ر في تنفيذ أحكام هذه االتفاقية وفقا ً للفقرة ( )4من المادة ()13؛
د -تقوم بمراجعة وتحديث الخطوط اإلرشادية؛
هـ تن ر في أية مسائل أخرى ذات عالقة بهذه االتفاقية قد تحال إليها؛
و -تبلغ اللجنة الفنية الدائمة والمجلس بقراراتها.
 -6تقوم اإلدارات المختصهههههههة لههدى األطراف المتعههاقههدة بههإبال أمين عههام المجلس بههاالقتراحهات
بمقتضى البنود (أ)( ،ب)( ،جـههه) أو (د) من الفقرة ( )5من هذه المادة وأسبابها ،إلى جانب أية
طلبات خاصههههههة بإدراج بنود جديدة على جدول أعمال دورات لجنة اإلدارة .وعلى أمين عام
المجلس عرض هذه االقتراحات على اإلدارات المختصههة لدى األطراف المتعاقدة والمراقبين

–
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المشار إليهم في الفقرات ( ) 3( ،)2و( ) 4من هذه المادة.
 -7تجتمع لجنة اإلدارة مرة على األقل كل عام .وتقوم سهههنويا ً باختيار رئيس لها ونائبه .يقوم أمين
عام المجلس بتوجيه الدعوة ومسههههودة جدول األعمال إلى اإلدارات المختصههههة لدى األطراف
المتعاقدة وإلى المراقبين المشههههههار إليهم في الفقرة ( )3( ،)2و( )4من هذه المادة قبل سههههههتة
أسابيع على األقل من اجتماع لجنة اإلدارة.
 -8إذا تعذر الوصهههول إلى قرار باإلجماع ،يتم اتخاذ القرار بشهههأن المسهههائل المطروحة على لجنة
اإلدارة بتصههههويت األطراف المتعاقدة الحاضههههرة .ويتم اعتماد المقترحات بموجب البنود (أ)،
(ب) أو (جـهههههههه) من الفقرة ( )5من هذه المادة بأغلبية ثلثي األصههوات التي يتم اإلدالء بها .يتم
اتخاذ القرار في كافة المسائل األخرى من قبل لجنة اإلدارة بأغلبية األصوات التي يتم اإلدالء
بها.
 -9عنههد تطبيق الفقرة ( )5من المههادة ( )8من هههذه االتفههاقيههة ،يكون لالتحههادات الجمركيههة أو
االقتصادية التي هي أطراف متعاقدة ،في حالة التصويت ،عدد من األصوات يساوي مجموع
األصوات المخصصة ألعضائها التي هي أطراف متعاقدة.
 -10تقوم لجنة اإلدارة بإقرار تقرير قبل اختتام جلستها ويتم إرسال هذا التقرير إلى المجلس وإلى
األطراف المتعاقدة والمراقبين المذكورين في الفقرات ( )2و ( )3و (.)4
 -11في حال عدم النص في هذه اال تفاقية على أحكام ذات عالقة بالموضههههههوع فإنه يتم تطبيق
الالئحة الداخلية للمجلس ما لم تقرر لجنة اإلدارة خالف ذلك.

المادة ()7
يجب ألغراض التصويت في لجنة اإلدارة ،أن يتم تصويت مستقل على كل ملحق خاص
وكل فصل من ملحق خاص.
أ-

يحق لكل طرف متعاقد التصويت على المسائل المتعلقة بتفسير ،تطبيق أو تعديل متن
االتفاقية والملحق العام.

ب-

بالنسبة للمسائل المتعلقة بملحق خاص أو بفصل من ملحق خاص موضع التنفيذ ،ال
يحق التصهههويت إال ل طراف المتعاقدة التي قد قبلت ذلك الملحق الخاص أو الفصهههل
الوارد فيه.

ج  -يحق لكل طرف متعاقد التصههويت على مسههودات مالحق خاصههة جديدة أو فصههول جديدة
في ملحق خاص.

الفصل الرابـع
الطرف المتعاقــد
المصادقـة على االتفاقية
–
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المادة ()8
 -1يجوز ألي عضهههو بالمجلس أو أي عضهههو باألمم المتحدة أو وكاالتها المتخصهههصهههة أن يصهههبً
طرفا ً متعاقدا ً بهذه االتفاقية:
أ -بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق؛
ب -بإيداع وثيقة التصديق بعد توقيعها قيد المصادقة عليها؛ أو
جـ -باالنضمام إليها.
 -2ت ل هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع لااية  30يونيو  1974بمقر المجلس ببروكسهههههههل من قبل
األعضههاء المشهار إليهم في الفقرة ( )1من هذه المادة .وتكون بعد ذلك مفتوحة لالنضههمام إليها
من قبل هؤالء األعضاء.
 -3يلتزم كل طرف متعاقد عند التوقيع أو المصادقة أو االنضمام إلى هذه االتفاقية بتحديد المالحق
الخاصههة أو الفصههول الواردة فيها التي يقبلها.ويجوز له بعد ذلك أن يشههعر جهة اإليداع بقبوله
واحد أو أكثر من المالحق الخاصة أو الفصول الواردة فيها.
 -4على األطراف المتعاقدة التي تقبل بأي ملحق خاص جديد أو أي فصل جديد فيه أن تشعر بذلك
جهة اإليداع وفقا ً لما جاء في الفقرة ( )3من هذه المادة.
( -5أ) يجوز ألي اتحاد جمركي أو اقتصادي أن يصبً طرفا ً متعاقدا ً بهذه االتفاقية وفقا ً للفقرات
()2( ،)1و( )3من هذه المادة .وعلى هذا االتحاد الجمركي أو االقتصادي أن يخطر جهة
اإليداع باختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه االتفاقية ،كما يجب عليه إبال
جهة اإليداع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطا اختصاصه.
(ب) على االتحاد الجمركي أو االقتصهههههههادي الذي هو طرف متعاقد ب هذه االتفاقية أن يمارس
باسهههمه الحقو وأن يفي بااللتزامات التي تضهههفيها هذه االتفاقية على أعضهههائه األطراف
المتعاقدة على هذه االتفاقية وذلك بالنسههبة ل مور التي تقع ضههمن اختصههاصههه .وفي هذه
الحالة ،ال يحق لهؤالء األعضهههاء ممارسهههة هذه الحقو بصهههورة منفردة بما في ذلك حق
التصويت.

المـادة ()9
 -1يلتزم أي طرف متعاقد يصههاد على هذه االتفاقية أو ينضههم إليها بأية تعديالت تطرأ على هذه
االتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ إيداعه وثيقة التصهههديق أو االنضهههمام ،بما في ذلك الملحق
العام. .
 -2يلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقا ً خاصهههههها ً أو فصههههههالً من فصههههههوله بأية تعديالت تطرأ على
اإلجراءات األساسية الواردة في ذلك الملحق الخاص أو الفصل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ
إشههههههعاره جهة اإليداع بقبوله له .ويلتزم أي طرف متعاقد يقبل ملحقا ً خاصهههههها ً أو فصههههههالً بأية
تعديالت تطرأ على اإلجراءات الموصههههى بها الواردة في ذلك الملحق أو الفصههههل التي دخلت
حيز التنفيذ بتاريخ إشعاره جهة اإليداع بقبوله له ما لم يبد تحف ات على واحد أو أكثر من تلك

–
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اإلجراءات الموصى بها وفقا ً للمادة ( )12من هذه االتفاقية.

تطبيق االتفاقـية
المادة ()10
 -1يجوز ألي طرف متعاقد ،عند توقيع هذه االتفاقية دون تحفظ على التصههههههديق ،أو عند إيداعه
وثيقة التصههديق أو االنضههمام ،أو في أي وقت الحق ،أن يشههعر جهة اإليداع بأن هذه االتفاقية
سههوف تشههمل كافة أو بعق األقاليم المسههئول عن عالقاتها الدولية.ويصههبً هذا اإلشههعار نافذا ً
بعد ثالثة أشهر من تاريخ استالمه من قبل جهة اإليداع .ومع ذلك ،ال تطبق هذه االتفاقية على
األقاليم المحددة في اإلشهعار قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسهبة لذلك الطرف المتعاقد
المعني.
 -2يجوز ألي طرف متعاقد قام بتوجيه إشههعار بتمديد نطا االتفاقية لتشههمل أي إقليم مسههئول عن
عالقاته الدولية وفقا ً لما جاء في الفقرة ( )1من هذه المادة  ،إخطار جهة اإليداع ،بموجب
اإلجراء المنصههههههوص عليه في المادة ( )19من هذه االتفاقية بأن ذلك اإلقليم لن يسههههههتمر في
تطبيق هذه االتفاقية.

المادة ()11
ألغراض تطبيق هذه االت فاق ية ،ي جب على االت حاد الجمركي أو االقتصهههههههادي الذي هو
طرف متعاقد على هذه االتفاقية أن يبلغ أمين عام المجلس باألقاليم التي تشكل االتحاد الجمركي أو
االقتصادي ،وأن تلك األقاليم تعد إقليما ً واحداً.

قبول األحكام والتحفظـات
المادة ()12
 .1تلتزم كافة األطراف المتعاقدة بالملحق العام بموجب هذه المادة.
 .2يجوز لطرف متعاقد أن يقبل ملحقا ً أو أكثر من المالحق الخاصههههههة ،أو فصههههههالً أو أكثر من
الفصول الواردة فيها.ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقا ً خاصا ً أو فصالً أو فصوالً فيه
بكافة اإلجراءات األسهههاسهههية الواردة فيه .ويلتزم الطرف المتعاقد الذي يقبل ملحقا ً خاصههها ً أو
فصههههالً أو فصههههوالً فيه بكافة اإلجراءات الموصههههى بها فيه ما لم يشههههعر جهة اإليداع ،وقت
القبول أو في أي وقت بعد ذلك ،باإلجراءات الموصى بها التي يتحفظ بشأنها موضحا ً أوجه
االختالف القائمة بين أحكام تشهريعه الوطني وأحكام اإلجراء (اإلجراءات) الموصهى به ذي
الصههلة .ويجوز ألي طرف متعاقد قد أبدى تحف ات أن يسههحب تلك التحف ات كليا ً أو جزئيا ً
في أي وقت بموجب إشعار يوجهه إلى جهة اإليداع يحدد فيه تاريخ سريان هذا السحب.
 .3يتعين على كل طرف متعاقد ملتزم بملحق خاص أو فصهههههههل أو فصههههههول فيه أن ين ر في
إمكانية سحب أي تحف ات أبداها على اإلجراءات المو صى بها بموجب أحكام الفقرة (،)2
وأن يشههههههعر أمين عام المجلس بنتائج تلك المراجعة بنهاية فترة كل ثالت سههههههنوات تبدأ من
تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسههههههبة له ،وأن يحدد أحكام تشههههههريعه الوطني الذي
يرى أنها تتعارض مع سحبه تلك التحف ات.

تنفـيذ األحكام
–
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المادة ()13
 -1يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ اإلجراءات األساسية الواردة في الملحق العام والمالحق الخاصة
أو الفصههههههول الواردة فيها التي قبل بها خالل  36شهههههههر من دخول ذلك الملحققالمالحق أو
الفصلقالفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
 -2يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ اإلجراءات االنتقالية الواردة في الملحق العام خالل  60شهههههههرا ً
من تاريخ دخول الملحق العام حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
 -3يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ اإلجراءات الموصهى بها الواردة في الملحققالمالحق الخاص أو
الفصهههلقالفصهههول الواردة فيه ،التي قبل بها خالل  36شههههرا ً من دخول ذلك الملحققالمالحق
الخاص أو الفصلقالفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد ما لم تكن هناك تحف ات
على إجراء أو أكثر من تلك اإلجراءات الموصى بها.
( -4أ)

(ب)

إذا كانت الفترات المنصهههههوص عليها في الفقرة ( )1أو ( )2من هذه المادة غير كافية
عمليا ً ألي طرف متعاقد لتنفيذ أحكام الملحق العام ،فإنه يجوز لذلك الطرف المتعاقد
أن يطلب من لجنة اإلدارة ،قبل نهاية الفترة المشههههههار إليها في الفقرة ( )1أو ( )2من
هههذه المههادة ،تمههديههد تلههك الفترة.ويتعين على هههذا الطرف المتعههاقههد أن يبين في طلبههه
األحكام في الملحق العام التي يطلب تمديدا لها ومبررات ذلك الطلب.
يجوز للجنة اإلدارة في ظروف اسههههههتثنائية منً ذلك التمديد ،ويجب أن تذكر في أي
قرار من لجنة اإلدارة بمنً ذلك التمديد ال روف االستثنائية المسوغة للقرار ،ويجب
أن ال يكون التمديد في أي حال من األحوال ألكثر من عام .ويلتزم الطرف المتعاقد
بإشعار جهة اإليداع في نهاية التمديد عن تنفيذ األحكام التي كان منً بشأنها التمديد.

تسـوية النزاعات
المـادة ()14
 -1يجب تسوية أي نزاع ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية
بالتفاوض بينها ما أمكن ذلك.
 -2يجب أن تحيل األطراف المتعاقدة المتنازعة أي نزاع ال تتم تسههههههويته بالتفاوض إلى لجنة
اإلدارة التي تقوم حينئذ بالن ر في ذلك النزاع وتقديم توصيات بشأن تسويته.
 -3يجوز أن توافق األطراف المتعاقدة المتنازعة مسههبقا ً على قبول توصههيات لجنة اإلدارة على
أنها ملزمة لها.

تعديالت االتفاقـية
المـادة ()15
 -1على أمين عام المجلس إبال نص أي تعديل توصي به لجنة اإلدارة على األطراف المتعاقدة،
وفقا ً للفقرتين (أق )1و (أق )2من الفقرة ( )5من المادة السههادسههة ،إلى كافة األطراف المتعاقدة
وإلى أعضاء المجلس من غير األطراف المتعاقدة.

–
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 -2تسهههري التعديالت في متن االتفاقية بالنسهههبة لكافة األطراف المتعاقدة بعد اثني عشهههر شههههرا ً
من إيداع وثائق القبول من قبل األطراف المتعاقدة الحاضههههههرة في دورة لجنة اإلدارة التي
قدمت التوصههههههية خاللها بإدخال تلك التعديالت شههههههريطة أال يقدم أي من األطراف المتعاقدة
اعتراضا ً خالل مدة اثني عشر شهرا ً من تاريخ إبال هذه التعديالت.
 -3يعتبر أي تعديل موصهى به على الملحق العام أو المالحق الخاصهة أو على الفصهول الواردة
فيها في حكم المقبول بعد سهههههتة أشههههههر من تاريخ إبال التعديل الموصهههههى به إلى األطراف
المتعاقدة:
أ -ما لم يكن هناك اعتراض من أي طرف متعاقد ،أو في حالة ملحق خاص أو فصل ،من
أي طرف متعاقد ملزم بذلك الملحق الخاص أو الفصل؛ أو
ب -ما لم يبلغ أي طرف متعاقد أمين عام المجلس بعدم توافر الشهههههروط الالزمة لمثل هذا
القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل الموصى به.
 -4إذا ما قام طرف متعاقد بإرسههال اإلشههعار إلى أمين عام المجلس حسههبما هو منصههوص عليه
في الفقرة ( 3ب) من هذه المادة ،فإنه يجوز له تقديم اعتراضههههه على ذلك التعديل خالل فترة
ثمانية عشههر شهههرا ً بعد انقضههاء فترة السههتة أشهههر المشههار إليها في الفقرة ( )3من هذه المادة
وذلك طالما لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله التعديل الموصى به.
 -5إذا تم إبال اعتراض على الت عد يل الموصههههههى به وف قا ً ألح كام الفقرة ( 3أ) أو  4من هذه
المادة ،فإن التعديل يعد غير مقبول وال يكون له أي مفعول .
 -6إذا قام أي طرف متعاقد بإرسههههههال إشههههههعار وفقا ً للفقرة ( 3ب) من هذه المادة ،فيعد التعديل
مقبوالً في أي من الموعدين التاليين أيهما أسبق:
أ -التاريخ الذي قامت فيه كافة األطراف المتعاقدة التي بعثت بإشعاراتها إلى أمين عام
المجلس تبلاه فيها بقبولها بالتعديل الموصى به شريطة أن يكون ذلك التاريخ هو تاريخ
انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة وذلك في حال اإلبال بجميع إشعارات القبول قبل
انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ( )3من هذه المادة؛
ب -موعد انقضاء مدة الثمانية عشر شهرا ً المشار إليها في الفقرة ( )4من هذه المادة.
 -7يدخل أي تعديل على الملحق العام أو المالحق الخاصههة أو الفصههول الواردة فيها مما يعد في
حكم المقبول ،حيز التنفيذ إما بعد سههتة أشهههر من تاريخ قبوله ،أو عند انقضههاء تلك المدة التي
اعتبر التعديل بعدها في حكم المقبول في حال تحديد مدة مختلفة في التعديل الموصى به.
 -8على أمين عام المجلس إشههههههعار كافة األطراف المتعاقدة على هذه االتفاقية في أقرب وقت
ممكن بأي اعتراض على التعديل الموصههههى به والذي تم وفقا ً للفقرة 3قأ ،وبأي إشههههعار يتلقاه
وفقا ً للفقرة 3قب من هذه المادة .وعلى أمين عام المجلس بعدئذ إبال كافة األطراف المتعاقدة
ما إذا كان لدى الطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة التي بعثت باإلشههههههعار أي اعتراض
على التعديل الموصى به أو إذا كانت قد قبلت به.

المـادة ()16
–
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 -1بالرغم من إجراء التعديل المنصههههههوص عليه في المادة ( )15من هذه االتفاقية ،يجوز للجنة
اإلدارة أن تقرر وفقا ً للمادة ( )6تعديل أي إجراء موصهههى به أو إدخال إجراءات موصهههى بها
جديدة على أي ملحق خاص أو فصهههههههل وارد فيه .وعلى أمين عام المجلس دعوة كل طرف
متعاقد لالشههههههتراك في مداوالت لجنة اإلدارة .على أمين عام المجلس إبال نص أي تعديل أو
إجراء موصههههههى بهه جهديهد تم إقراره ،إلى األطراف المتعهاقهدة وأعضهههههههاء المجلس من غير
األطراف المتعاقدة على هذه االتفاقية.
 -2يدخل أي تعديل أو إدخال إلجراء جديد موصههى به مما تم االتفا عليه بموجب الفقرة ( )1من
هذه المادة حيز التنفيذ بعد سهههههتة أشههههههر من إبالغه إلى األطراف المتعاقدة من قبل أمين عام
المجلس .ويعتبر كل طرف متعاقد التزم بملحق خاص أو فصههههل موضههههوع هذه التعديالت أو
اإلجراءات الجديدة الموصى بها أنه قد قبل تلك التعديالت أو اإلجراءات الجديدة الموصى بها
ما لم يبد تحف ا ً بموجب اإلجراء المنصوص عليه في المادة ( )12من هذه االتفاقية.

فترة االنضمام
المـادة ()17
 -1هذه االتفاقية غير محددة األجل إال أنه يجوز ألي طرف متعاقد التبليغ بإنهائها في أي وقت
بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب المادة ( )18منها.
 -2يجب اإلبال بإشعار اإلنهاء بموجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة اإليداع.
 -3يصبً إشعار اإلنهاء نافذا ً بعد ستة أشهر من استالم جهة اإليداع لوثيقة اإلنهاء.
 -4تنطبق أحكام الفقرتين ( )2و ( )3من هذه المادة فيما يتعلق بالمالحق الخاصههههههة أو الفصههههههول
الواردة فيها التي قد يسحب أي طرف متعاقد قبوله لها في أي وقت بعد الدخول حيز التنفيذ.
 -5يعد أي طرف متعاقد سههههحب قبوله للملحق العام بأنه قد أشههههعر بإنهاء التفاقية .وفي هذه الحالة
تطبق أحكام الفترتين ( )2و ( )3أيضاً.

الفصل الخامس
أحكام ختامية
دخول االتفاقية حيز التنفيـذ
المادة ()18
 -1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهههههر من التوقيع عليها من قبل خمسههههة من الكيانات
المشهههههههار إليها في الفقرتين ( )1و ( )5من المادة ( )8دون تحفظ على التصهههههههديق ،أو إيداع
وثائقها للتصديق عليها أو االنضمام.
 -2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسهههههبة ألي طرف متعاقد بعد ثالثة أشههههههر من تمتعه بصهههههفة
طرف متعاقد وفقا ً ألحكام المادة (.)8

–
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 -3يدخل أي ملحق خاص بهذه االتفاقية أو فصههههل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهههههر من قبول
خمسة أطراف متعاقدة لذلك الملحق الخاص أو ذلك الفصل.
 -4بعد دخول أي ملحق خاص أو فصهههههههل وارد فيه حيز التنفيذ وفقا ً للفقرة ( )3من هذه المادة،
يدخل ذلك الملحق الخاص أو الفصههل حيز التنفيذ بالنسههبة ألي طرف متعاقد بعد ثالثة أشهههر
من إشههعاره بقبوله ،إال أنه ال يدخل حيز التنفيذ بالنسههبة ألي طرف متعاقد أي ملحق خاص أو
فصل وارد فيه قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

الجهة التي تودع لديها االتفاقية
المادة ()19
 -1يجب إيداع هذه االتفاقية وكافة التوقيعات بتحفظ أو بدونه بشهههههههأن التصهههههههديق وجميع وثائق
التصديق أو االنضمام لدى أمين عام المجلس.
 -2تتولى جهة اإليداع ما يلي:
أ -استالم وحفظ النصوص األصلية لهذه االتفاقية في حوزتها؛
ب -إعداد نسهههههخ مصهههههدقة عن النصهههههوص األصهههههلية لهذه االتفاقية وبعثها إلى األطراف
المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير األطراف المتعاقدة وإلى أمين عام األمم المتحدة؛
جـهههههه -استالم أي توقيع بتحفظ على التصديق أو بدونه ،أو التصديق أو االنضمام إلى هذه
االتفاقية؛ واستالم أية وثائق وإشعارات ومراسالت تتعلق به وحف ها في حوزتها؛
د -التأكد مما إذا كان التوقيع أو أية وثيقة ،إشههههههعار أو مراسههههههلة ذات عالقة بهذه االتفاقية
بالشهههكل الصهههحيً والمناسهههب ،وعرض الموضهههوع على الطرف المتعاقد المعني إذا
استلزم األمر؛
هـهههههه إخطار األطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس من غير األطراف المتعاقدة وأمين عام
األمم المتحدة بـ:


تواقيع ،تص هاديق ،انضههمام وقبول المالحق والفصههول بموجب المادة ()8
من هذه االتفاقية؛



فصهههول جديدة بالملحق العام ومالحق خاصهههة جديدة أو فصهههول فيها مما
تقرر لجنة اإلدارة التوصية بإدخالها على هذه االتفاقية؛



تاريخ دخول هذه االتفاقية والملحق العام وكل ملحق خاص أو فصل وارد
فيه ،حيز التنفيذ وفقا ً للمادة ( )18من هذه االتفاقية؛



اإلشههههههعارات الواردة وفقا ً للمواد ( )12( ،)11( ،)10( ،)8و ( )13من
هذه االتفاقية؛

–

19

Revised Kyoto Convention



سحب األطراف المتعاقدة لقبولها المالحق والفصول؛



إشعارات اإلنهاء بموجب المادة ( )17من هذه االتفاقية؛ و



أي تعديل يتم قبوله وفقا ً للمادة ( )15من هذه االتفاقية وتاريخ دخوله حيز
التنفيذ.

 -3في حال وجود أي خالف ي هر بين أي طرف متعاقد وجهة اإليداع بالنسههههههبة ألداء األخيرة
لمهامها فإنه ينباي على جهة اإليداع أو ذلك الطرف المتعاقد عرض المسهههههألة على األطراف
المتعاقدة األخرى أو األطراف الموقعة على االتفاقية أو على لجنة اإلدارة أو المجلس حسهههههب
الحال.

التسجيل والنسخ الموثقة
المادة ()20
عمالً بالمادة ( ) 102من ميثا األمم المتحدة ،يتم تسههههههجيل هذه االتفاقية لدى أمانة األمم
المتحدة بنا ًء على طلب أمين عام المجلس.
شهادة ً بذلك ،لقد قام الموقعون أدناه ،المخولون أصوالً بذلك ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
أبرمت في كيوتو هذا اليوم الثامن عشههههههر من مايو عام ألم وتسههههههعمائة وثالثة وسههههههبعين،
باللاتين اإلنجليزية والفرنسههية ،وكال النصههين موثقان على حد سههواء ،من نسههخة أصههلية واحدة يتم
إيداعها لدى أمين عام المجلس الذي سههيقوم بإرسههال نسههخ مصههدقة منها إلى جميع الجهات المشههار
إليها في الفقرة ( )1من المادة ( )8من هذه االتفاقية.

–
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الفصل األول
مبادئ عامة
 - 1/1إجراء أساسي
تنطبق التعريفات واإلجراءات األسهههههاسهههههية واإلجراءات االنتقالية الواردة في هذا الملحق
على اإلجراءات والممارسههههههات الجمركية المحددة في هذا الملحق ،وعلى اإلجراءات الواردة في
جميع المالحق الخاصة ما أمكن تطبيقها.

 - 2/1إجراء أساسي
يجب أن يتضههههههمن التشههههههريع الوطني الشههههههروط الواجب توافرها واإلجراءات الجمركية
الواجب استكمالها لإلجراءات والممارسات الواردة في هذا الملحق والمالحق الخاصة ،ويجب أن
تكون مبسطة قدر اإلمكان.

 - 3/1إجراء أساسي
على الجمارك إقامة عالقات تشاور رسمية مع قطاع التجارة والمحاف ة عليها من أجل
تعزيز التعاون وتسهيل المشاركة في وضع طر العمل األكثر فعالية مما تتفق واألحكام الوطنية
واالتفاقيات الدولية.

–
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الفصل الثاني
تعريفات
ألغراض تطبيق مالحق هذه االتفاقية:
يقصههد بعبارة "االسههتئناف ) "(Appealاإلجراء الذي يسههعى من خالله الشههخص المتضههرر
بصورة مباشرة من قرار أو تقصير الجمارك ويرى أنه تعرض لل لم من قبلها ،إلى إنصافه لدى
جهة مختصة.
يقصد بعبارة "تقدير الرسوم والضرائب ) "(Assessment of duties and taxesتحديد مبلغ
الرسوم والضرائب المستحقة.
يقصد بعبارة "الرقابة المبنية على التدقيق ) "(Audit-based controlاإلجراءات التي تتأكد
الجمارك بواسطتها من دقة وصحة البيانات من خالل مراجعة الدفاتر ،السجالت ،الن م التجارية،
والبيانات التجارية المحفوظة لدى األشخاص ذوي الصلة.
يقصهههد بعبارة "تدقيق بيان البضهههائع ) "(Checking the goods declarationاإلجراء الذي
تقوم به الجمارك للتأكد من تعبئة بيان البضههائع بصههورة سههليمة وأن المسههتندات الثبوتية المطلوبة
تستوفي الشروط المحددة.
يقصهههههههد بع بارة "التخليص ) "(Clearanceإت مام اإلجراءات الجمرك ية الالز مة للسهههههه ما
للبضههههائع المطلوب دخولها لالسههههتعمال الداخلي ،أو المراد تصههههديرها ،أو المراد وضههههعها تحت
إجراء جمركي آخر.
يقصههد بعبارة "الجمارك ) "(Customsالجهة الحكومية المسههؤولة عن إدارة قانون الجمارك
وتحصيل الرسوم والضرائب ،والتي تتولى أيضا ً المسئولية عن تطبيق األن مة واللوائً األخرى
المتعلقة باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع.
يقصههههههههد بعبههارة "الرقههابههة الجمركيههة ) "(Customs controlاإلجراءات المطبقههة من قبههل
الجمارك للتأكد من التقيد بن ام الجمارك.
يقصههد بعبارة "الرسههوم الجمركية ) "(Customs dutiesالرسههوم المقررة في جدول التعرفة
الجمركية التي تخضع لها البضائع عند دخولها أو خروجها من المنطقة الجمركية.
يقصههههههد بعبارة "اإلجراءات الجمركية ) "(Customs formalitiesكافة العمليات التي يجب
إجراؤها من قبل األشخاص المعنيين ،ومن قبل الجمارك باية التقيد بن ام الجمارك.
يقصههههههد بعبارة "ن ام الجمارك ) "(Customs lawاألحكام التشههههههريعية والتن يمية المتعلقة
باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع ،التي تكون الجمارك مسئولة عن إدارتها وتنفيذها،
وأية أن مة أخرى تضعها الجمارك في حدود صالحياتها التشريعية.
يقصهههد بعبارة "الدائرة الجمركية ) "(Customs officeالوحدة اإلدارية الجمركية المختصهههة
بإتمام اإلجراءات الجمركية والمرافق أو المناطق األخرى المعتمدة من قبل السههههلطات المختصههههة
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لذلك الارض.
يقصههههد بعبارة "المنطقة الجمركية ) "(Customs territoryالمنطقة التي يسههههري عليها ن ام
الجمارك لطرف متعاقد.
يقصهههد بعبارة "القرار ) "(Decisionكل أمر تقرر الجمارك بموجبه بشهههأن موضهههوع يتعلق
بن ام الجمارك.
يقصهههد بعبارة "المصهههر ) "(Declarantأي شهههخص يصهههر عن بضهههائع أو يتم تقديم ذلك
التصريً "البيان" باسمه.
يقصد بعبارة "تاريخ االستحقا ) "(Due dateتاريخ استحقا سداد الرسوم والضرائب.
يقصد بعبارة "الرسوم والضرائب ) "(Duties and taxesرسوم وضرائب االستيراد وقأو
رسوم وضرائب التصدير.
يقصهد بعبارة "معاينة البضهاعة ) "(Examination of goodsفحصها ً فعليا ً للبضهاعة من قبل
الجمارك للتأكد من أن طبيعتها ومنشأها وحالتها وكميتها وقيمتها وفقا ً للتفاصيل المذكورة في بيان
البضاعة.
يق صد بعبارة "ر سوم و ضرائب الت صدير ) "(Export duties and taxesالر سوم الجمركية
وكافة الر سوم وال ضرائب واألجور األخرى التي ت ستوفي على ت صدير الب ضائع أو فيما يتعلق به
غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ،أو التي تستوفيها الجمارك
بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.
يقصههد بعبارة "بيان البضههائع ) "(Goods declarationالبيان المعد وفق النموذج المحدد من
قبل الجمارك الذي بموجبه يحدد أصحاب الشأن اإلجراء الجمركي المطلوب تطبيقه على البضائع
وتقديم التفاصيل التي تطلبها الجمارك لتطبيق ذلك اإلجراء.
يقصد بعبارة "رسوم وضرائب االستيراد ) "(Import duties and taxesالرسوم الجمركية
وكافة الرسوم وال ضرائب واألجور األخرى التي تستوفي على استيراد الب ضائع أو فيما يتعلق به
غير شاملة أية أجور يتحدد مقدارها بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ،أو التي تستوفيها الجمارك
بالنيابة عن سلطة وطنية أخرى.
يقصهههههههد بع بارة "المسههههههها عدة اإلدار ية المت باد لة )"(Mutual administrative assistance
اإلجراءات التي تتخذها إدارة جمارك بالنيابة عن أو باالشههههههتراك مع إدارة جمارك أخرى باية
تطبيق ن ام الجمارك بشكل سليم ،ومنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية.
يقصهههد بعبارة "التقصهههير ) "(Omissionتقاعس الجمارك في اتخاذ إجراء أو إصهههدار قرار
مطلوب منها بموجب قانون الجمارك خالل مدة معقولة بشأن موضوع مقدم عليها أصوالً.
يقصهههههد بعبارة "الشهههههخص ) "(Personكل من األشهههههخاص االعتباريين والطبيعيين ما لم
يقتق السيا خالف ذلك.
يق صد بعبارة "ف سً الب ضائع ) "(Release of goodsاإلجراء الذي ت سمً الجمارك بموجبه

–

25

Revised Kyoto Convention

بوضع البضائع الجاري تخليصها تحت تصرف أصحاب الشأن.
يقصد بعبارة "إعادة الرسوم والضرائب ) "(Repaymentرد الرسوم والضرائب المدفوعة
عن البضهههاعة ،بالكامل أو جزئياً ،واإلعفاء من الرسهههوم والضهههرائب كليا ً أو جزئياً ،في حال عدم
سدادها.
يقصد بعبارة "التأمين ) "(Securityكل ما يضمن للجمارك الوفاء بالتزام تجاهها .ويوصم
التأمين بأنه "عام" عندما يضمن الوفاء بالتزامات ناشئة عن عدة عمليات.
يقصد بعبارة "طرف ثالث ) "(Third partyأي شخص يتعامل مباشرة مع الجمارك بالنيابة
عن شخص آخر أو لحسابه فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين البضائع.

–
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-1الفصل الثالث
التخليص واإلجراءات الجمركية األخرى
الدوائر الجمركية المختصة
 - 1/3إجراء أساسي
على الجمارك تحديد الدوائر الجمركية التي يمكن تقديم البضائع إليها أو تخليصها فيها.
ينباي أن تشمل العوامل التي يؤخذ بها في االعتبار عند تحديد اختصاص وموقع هذه الدوائر
وساعات العمل فيها متطلبات التجارة على وجه الخصوص.

 - 2/3إجراء أساسي
بنا ًء على طلب صاحب الشأن وألسباب تقبل بها الجمارك ومع مراعاة توفر اإلمكانيات،
يقوم الجمرك بالمهام المحددة ألغراض اإلجراء الجمركي خارج ساعات العمل الرسمية أوخارج
الدائرة الجمركية .يجب أن تقتصههر المصههاريم المسههتحقة عن ذلك للجمارك على التكلفة التقريبية
للخدمات المقدمة.

 - 3/3إجراء أساسي
إذا كانت الدوائر الجمركية واقعة على منفذ حدودي مشترك فإنه ينباي إلدارات الجمارك
المعنية التنسيق فيما يخص ساعات العمل واختصاص منسوبيها.

 - 4/3إجراء انتقالي
على إدارات الجمارك المعنية الواقعة على المنافذ الحدودية المشههههههتركة أن تقوم بتطبيق
إجراءات رقابة مشتركة كلما كان ذلك ممكناً.

 – 5/3إجراء انتقالي
إذا اعتزمههت الجمههارك إقههامههة دائرة جمركيههة جههديههدة أو تحويههل دائرة جمركيههة (مركز
جمركي) موجودة على منفذ حدودي مشههههههترك فإنه يتعين على الجمارك أن تتعاون ،حيثما أمكن،
مع الجمارك المجاورة إلقامة مركز جمركي مقابل باية تسهيل إجراءات الرقابة المشتركة.

المصرح
أ -األشخاص الذين يحق لهم العمل كمصرحين

 – 6/3إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني الشروط التي يحق ألي شخص بموجبها العمل كمصر .

–
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 – 7/3إجراء أساسي
يحق ألي شخص يتمتع بحق التصرف بالبضاعة العمل كمصر .

ب -مسؤوليات المصر
 - 8/3إجراء أساسي
يعتبر المصهههر مسهههئوالً أمام الجمارك عن دقة البيانات الواردة في بيان البضهههاعة وعن
سداد الرسوم والضرائب.
ج  -حقو المصر

 – 9/3إجراء أساسي
يجب السههههما للمصههههر باتتي قبل تقديم بيان البضههههاعة ووفق الشههههروط التي تضههههعها
الجمارك:
أ -معاينة البضاعة؛ و
ب -أخذ عينات.

 – 10/3إجراء أساسي
على الجمارك أال تطلب بيان بضاعة منفصالً بالنسبة للعينات التي سمً بأخذها تحت
إشراف الجمرك شريطة أن تكون هذه العينات مدرجة في بيان البضاعة الخاص باإلرسالية ذات
العالقة.

بيان البضائع
أ -نموذج ومحتويات بيان البضائع
 – 11/3إجراء أساسي
تحدد الجمارك محتويات بيان البضهههائع  .ويجب أن يكون النموذج الورقي لبيان البضهههائع
متوافقا ً مع نموذج األمم المتحدة.
وبالنسهههبة لعمليات التخليص الجمركي اتلية ،يجب أن يكون نموذج بيان البضهههائع المقدم
الكترونيا ً مبنيا ً على المعايير الدولية لتبادل المعلومات إلكترونيا ً والمحددة في توصههههههيات مجلس
التعاون الجمركي بشأن تقنية المعلومات.

 – 12/3إجراء أساسي
يجب أن تحصههههههر الجمارك المعلومات المطلوب تدوينها في بيان البضهههههههائع على تلك
التفاصهههيل فقط التي تعتبر الزمة الحتسهههاب وتحصهههيل الرسهههوم والضهههرائب ،وجمع اإلحصهههائيات
وتطبيق ن ام الجمارك.

–
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 – 13/3إجراء أساسي
إذا لم يكن لدى المصههههر كل المعلومات الالزمة لتعبئة بيان البضههههائع ألسههههباب تعتبرها
الجمارك مقبولة ،فإنه يجب السما له بتقديم بيان بضائع مؤقت أو غير كامل شريطة أن يتضمن
التفاصيل التي تعتبرها الجمارك الزمة ،وأن يتعهد المصر باستكمال البيان خالل مدة محددة.

 – 14/3إجراء أساسي
إذا قام الجمرك بتسجيل بيان بضائع مؤقت أو غير كامل فإن المعاملة التعريفية للبضاعة
يجب أال تختلم عن المعاملة التي كانت ستمنً لو أنه كان قد تم تقديم بيان بضائع كامل وصحيً
في المرحلة األولى.
يجب أال يتأخر فسً البضاعة بشرط أن يكون تم تقديم التأمين المطلوب لضمان تحصيل
أية رسوم أو ضرائب متوجبة.

 – 15/3إجراء أساسي
على الجمارك أن تلتزم بطلب تقديم بيان البضائع األصلي وأقل عدد من الصور الالزمة فقط.

ب -المستندات الثبوتية المؤيدة لبيان البضائع
 – 16/3إجراء أساسي
تلتزم الجمارك بأن ال تطلب لتعزيز بيان البضائع سوى المستندات الالزمة للتمكن من
مراقبة العملية وضمان التقيد بكافة الشروط المتعلقة بتطبيق ن ام الجمارك.

 – 17/3إجراء أساسي
إذا تعذر تقديم بعق المسههههههتندات الثبوتية إلى جانب بيان البضهههههههائع ألسههههههباب تعتبرها
الجمارك مقبولة ،فإنه يتعين على الجمارك أن تسمً بتقديم هذه المستندات خالل مدة محددة.

 – 18/3إجراء انتقالي
تسمً الجمارك بتقديم المستندات الثبوتية عن طريق الوسائل اإللكترونية .

 – 19/3إجراء أساسي
على الجمارك أال تطلب ترجمة التفاصيل الواردة في المستندات الثبوتية إال إذا لزم للتمكن
من إتمام إجراءات بيان البضائع .

تقديم وتسجيل وتدقيق بيان البضائع
 – 20/3إجراء أساسي
تسمً الجمارك بتقديم بيان البضائع بأي مركز جمركي محدد.

–
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 – 21/3إجراء انتقالي
تسمً الجمارك بتقديم بيان البضائع عن طريق الوسائل اإللكترونية.

 – 22/3إجراء أساسي
يجب تقديم بيان البضائع أثناء ساعات العمل التي تحددها الجمارك.

 – 23/3إجراء أساسي
إذا حدد التشههههههريع الوطني فترة زمنية لتقديم بيان البضهههههههائع فيجب أن تكون تلك الفترة
الزمنية كافية يمكن للمصههههر خاللها إعداد بيان البضههههائع والحصههههول على المسههههتندات الثبوتية
المطلوبة.

 – 24/3إجراء أساسي
على الجمارك تمديد المهلة المحددة لتقديم بيان البضاعة بنا ًء على طلب المصر وألسباب
تراها الجمارك مقبولة.

 – 25/3إجراء أساسي
يجب النص في التشريع الوطني على تقديم وتسجيل وتدقيق بيان البضائع والمستندات
الثبوتية قبل وصول البضاعة.

 – 26/3إجراء أساسي
إذا تعذر على الجمارك تسهههههجيل بيان البضهههههائع فيجب عليها بيان األسهههههباب الداعية لذلك
للمصر .

 – 27/3إجراء أساسي
على الجمارك أن تسمً للمصر بتعديل بيان البضائع الذي سبق تقديمه ،بشرط أال تكون
الجمارك ،عند استالم الطلب ،قد باشرت تدقيق بيان البضائع أو معاينة البضاعة.

 – 28/3إجراء انتقالي
على الجمارك أن تسمً للمصر بتعديل بيان البضائع إذا ورد طلب بذلك بعد البدء في
تدقيق البيان إذا كانت الجمارك تعتبر األسباب المقدمة من قبل المصر مقبولة.

 – 29/3إجراء انتقالي
يجب السما للمصر بسحب بيان البضائع وبالتقدم بطلب إجراء جمركي آخر شريطة
تقديم الطلب بذلك إلى الجمارك قبل فسً البضاعة وأن تكون األسباب مقبولة للجمارك.

 – 30/3إجراء أساسي
–
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يجب القيام بتدقيق بيان البضائع بنفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل بيان البضاعة أو بأسرع
ما يمكن بعده.

 – 31/3إجراء أساسي
لارض تدقيق بيان البضهههائع ،يتعين على الجمارك االكتفاء باتخاذ ذلك اإلجراء الذي تراه
ضروريا ً لضمان التقيد بن ام الجمارك.

إجراءات خاصة لألشخاص المعتمدين
 – 32/3إجراء انتقالي
بالنسهههههبة ل شهههههخاص المعتمدين الذين تتوفر فيهم المعايير المحددة من قبل الجمارك ،بما
فيها وجود سهههههه جل سههههههليم يفيد تقيدهم بشههههههروط الجمارك ،ووجود ن ام مالئم إلدارة سههههههجالتهم
التجارية ،يتعين على الجمارك أن تتيً ما يلي:
 فسهههً البضهههاعة عند تقديم الحد األدنى من المعلومات الالزمة للتحقق من البضهههاعة
والسما بإتمام تعبئة بيان البضاعة النهائي بعد ذلك؛
 تخليص البضاعة في مقر المصر أو في أي مكان آخر تعتمده الجمارك؛
باإلضافة إلي إجراءات خاصة أخرى ،قدر اإلمكان ،مثل ما يلي:
 السههههما بتقديم بيان واحد للبضههههائع عن كافة الواردات أو الصههههادرات خالل فترة
محددة عندما يتكرر استيراد أو تصدير البضائع من قبل نفس الشخص؛
 اسهههههتعمال السهههههجالت التجارية ل شهههههخاص المعتمدين للقيام ذاتيا ً بتقدير الرسهههههوم
والضرائب المستحقة وضمان التقيد بالشروط الجمركية األخرى؛
 السههما بتقديم بيان البضههائع من خالل القيد في سههجالت الشههخص المعتمد على أن
يتبع ذلك بيان إلحاقي للبضائع .

معاينة البضائع
أ -الوقت الالزم لمعاينة البضاعة
 – 33/3إجراء أساسي
إذا قرر الجمرك معاينة البضههههاعة المصههههر عنها ينباي أن تتم تلك المعاينة بأسههههرع ما
يمكن بعد تسجيل بيان البضائع .

 – 34/3إجراء أساسي
–
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يجب عند وضهههع جدول بالمعاينات أن تعطى األولوية لمعاينة الحيوانات الحية والبضهههائع
القابلة للتلم وغيرها من البضائع التي يرى الجمرك أنها مطلوبة على وجه السرعة.

 – 35/3إجراء انتقالي
إذا لزمت معاينة البضههاعة من قبل جهات مختصههة أخرى ،ويريد الجمرك أيضهها ً وضههع
موعد للمعاينة ،فيتعين على الجمرك التأكد من تنسههههههيق المعاينات ،وإجرائها في ذات الوقت إن
أمكن ذلك.

ب -حضور المصرح عند معاينة البضاعة
 – 36/3إجراء أساسي
على الجمرك الن ر في الطلبات التي يقدمها المصههههر لحضههههوره أو حضههههور من يمثله
معاينة البضاعة .ويجب الموافقة على تلك الطلبات ما لم توجد هناك ظروف استثنائية.

 – 37/3إجراء أساسي
يطلب الجمرك من الم صر ح ضور معاينة الب ضاعة أو ح ضور من يمثله باية تقديم أية
مساعدة الزمة لتسهيل المعاينة،إذا رأى الجمرك ذلك مفيداً.

ج – أخذ العينات من قبل الجمارك
 – 38/3إجراء أساسي
ال تسههههههحب عينات إال إذا رأت الجمارك أنها ضههههههرورية لتحديد بند التعري فة وقأو قيمة
البضهههاعة المصهههر عنها أو لضهههمان تطبيق أحكام أخرى في التشهههريع الوطني .ويجب أن تكون
العينات المسحوبة صايرة ً قدر اإلمكان.

األخطــــاء
 - 39/3إجراء أساسي
تلتزم الجمارك بعدم فرض عقوبات كبيرة بسبب أخطاء تقتنع بأنها غير مقصودة ولم تكن
هناك نية للاش أو إهمال كبير .ويجوز فرض عقوبة إذا رأت الجمارك أنها ضههرورية لمنع تكرار
مثل تلك األخطاء إال أنه يجب أن ال تكون تلك العقوبة أعلى مما يلزم لهذا الارض.

فسح البضائع
 - 40/3إجراء أساسي
يجب فسههههً البضههههاعة المصههههر عنها فور قيام الجمارك بمعاينتها أو تقرر عدم معاينتها
بشرط ما يلي:


أنه لم توجد أية مخالفة؛



أن يكون قد تم الحصول على رخصة االستيراد أو التصدير أو أي مستندات الزمة؛

–
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أن يكون قد تم الحصول على كافة التصاريً المتعلقة باإلجراء المعني؛ و



أن يكون قد تم سهههداد أية رسهههوم أو ضهههرائب ،أو تم اتخاذ إجراء مناسهههب لضهههمان
تحصيلها.

 – 41/3إجراء أساسي
إذا اقتنعت الجمارك بأن المصهههر سهههيسهههتكمل الحقا ً كافة اإلجراءات المتعلقة بالتخليص
فإنه ينباي فسههً البضههاعة بشههرط أن يقدم المصههر مسههتندا ً تجاريا ً أو رسههميا ً يوضههً فيه البيانات
الرئيسههههية لإلرسههههالية المعنية يكون مقبوالً للجمارك ،وأن يكون قد قدم التأمين المطلوب لضههههمان
سداد أية رسوم أو ضرائب متوجبة إذا لزم األمر.

 – 42/3إجراء أساسي
إذا قررت الجمارك طلب تحليل مخبري للعينات أو طلب وثائق فنية تفصيلية أو استشارة
خبير ،فيتعين عليها فسً البضاعة قبل معرفة نتائج الفحص بشرط أن يكون قد تم تقديم التأمين الالزم
وبشرط أن تقتنع الجمارك بأن البضاعة غير خاضعة ألية قيود أو أحكام منع.

 – 43/3إجراء أساسي
عند اكتشهههههههاف أية مخالفة ،ال تنت ر الجمارك الكتمال اإلجراء اإلداري أو القانوني قبل
فسً البضاعة شريطة أال تكون البضاعة عرضة للمصادرة ) (Confiscationأو لسقوط الحق فيها
) (Forfeitureأو أن تكون مطلوبههة كههإثبههات في مرحلههة الحقههة ،وأن يههدفع المصههههههر الرسههههههوم
و الضههههرائب ويقدم التأمين الذي يكفل اسههههتيفاء أية رسههههوم أو ضههههرائب إضههههافية وأية غرامات قد
تفرضها الجمارك.

التنازل عن البضاعة أو إتالفها
 – 44/3إجراء أساسي
إذا لم يتم بعد فسً البضاعة لالستعمال الداخلي أو جرى إخضاعها إلجراء جمركي آخر،
وشهههههريطة أنه لم تكتشهههههم هناك مخالفة ،فإنه يجب عدم مطالبة صهههههاحب الشهههههأن بدفع الرسهههههوم
والضرائب أو منحه حق استردادها:


عندما يتخلى عن البضهههههههاعة بنا ًء على طلبه لصهههههههالً الخزانة ،أو يتم إتالفها أو
معالجتها بحيث أن تصههبً عديمة القيمة تجاريا ً تحت مراقبة الجمارك وذلك حسههبما
تقرره الجمارك .ويتحمل صاحب الشأن أية نفقات تترتب على ذلك؛



إذا تلفت البضهههههاعة أو فقدت بشهههههكل يتعذر اسهههههترجاعها نتيجة حادت أو قوة قاهرة
شريطة إثبات ذلك اإلتالف أو الضياع بما تقتنع به الجمارك؛



عند وجود نقص ناشئ عن طبيعة البضاعة عندما يتم إثبات ذلك النقص بما تقتنع به
الجمارك.

تخضع أية فضالت أو خردة متبقية بعد اإلتالف للرسوم و الضرائب التي كانت ستفرض

–
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على تلك الفضههههالت أو الخردة المسههههتوردة أو المصههههدرة بتلك الحالة ،فيما لو أدخلت لالسههههتعمال
الداخلي أو تم تصديرها.

 – 45/3إجراء انتقالي
إذا قامت الجمارك ببيع ب ضائع لم ي صر عنها خالل المدة الم سمو بها أو لم يتم ف سحها
بالرغم من عدم اكتشهههههاف مخالفة فيها فيجب تحويل عائدات البيع  -بعد اسهههههتقطاع كافة الرسهههههوم
والضرائب وغيرها من األجور والنفقات المترتبة عليها  -إلى األشخاص المخولين باستالمها ،أو
إذا تعذر ذلك فيجب االحتفاظ بها رهن تصرفهم لفترة محددة. .

–
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الفصل الرابع
الرسوم والضرائب
أ  -احتساب وتحصيل وسداد الرسوم والضرائب
 – 1/4إجراء أساسي
يتعين على التشريع الوطني تحديد الحاالت التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب.

 – 2/4إجراء أساسي
يجب النص في التشهههريع الوطني على الفترة الزمنية التي يجب خاللها احتسهههاب الرسهههوم
والضههههرائب المسههههتحقة .ويجب االحتسههههاب بأسههههرع ما يمكن بعد تقديم بيان البضههههاعة أو تحديد
المسئولية من ناحية أخرى.

 – 3/4إجراء أساسي
يجب النص في التشريع الوطني على العوامل التي يتم على أساسها احتساب الرسوم
والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تحديدها.

 4/4إجراء أساسي
يجب أن يوضً في المنشورات الرسمية فئات الرسوم والضرائب.

 – 5/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشههههههريع الوطني النقطة الزمنية التي ينباي أخذها في االعتبار لارض
تحديد فئات الرسوم و الضرائب.

 – 6/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني الطر التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب.

 – 7/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشهههريع الوطني الشهههخص أو األشهههخاص المسهههؤولين عن سهههداد الرسهههوم
والضرائب.

 – 8/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني تاريخ االستحقا ومكان السداد.

 – 9/4إجراء أساسي
–

35

Revised Kyoto Convention

إذا نص التشهههريع الوطني على إمكانية أن يكون تاريخ االسهههتحقا بعد فسهههً البضهههاعة،
فيجب أن يكون ذلك التاريخ بعد عشهههرة أيام على األقل من تاريخ الفسهههً .وال تسهههتوفى أية فوائد
عن الفترة الواقعة بين تاريخ الفسً و تاريخ االستحقا .

 – 10/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشههههههريع الوطني الفترة التي يجوز للجمارك خاللها اتخاذ إجراء قانوني
لتحصيل الرسوم والضرائب غير المسددة في موعد االستحقا .

 – 11/4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني نسبة الفائدة المتوجبة على مبالغ الرسوم والضرائب التي
ال تسدد في موعد االستحقا  ،وشروط تطبيق تلك الفائدة.

 – 12/4إجراء أساسي
عند سداد الرسوم والضرائب ،يعطى الشخص الذي قام بالسداد إيصال استالم يثبت الدفع
إال إذا كانت هناك وسيلة أخرى إلثبات السداد.

 – 13/4إجراء انتقالي
يجب أن يحدد التشريع الوطني الحد األدنى للقيمة وقأو الحد األدنى لمبلغ الرسوم
والضرائب الذي ال تستوفى الرسوم أو الضرائب دونه.

 – 14/4إجراء أساسي
إذا تبي ن للجمارك أن أخطاء في بيان البضائع أو في احتساب الرسوم والضرائب ستسبب
أو قد سههببت في تحصههيل أو اسههتعادة مبلغ الرسههوم والضههرائب بأقل مما هو مسههتحق ن اماً ،فإنها
تصهههحً األخطاء وتحصهههل المبلغ الذي لم يتم دفعه ،إال أنه إذا كان المبلغ ذو الصهههلة أقل من الحد
األدنى المنصوص عليه في التشريع الوطني فال تقوم الجمارك بتحصيل أو استعادة ذلك المبلغ.

ب -سداد مؤجل للرسوم والضرائب
 – 15/4إجراء أساسي
إذا نص التشريع الوطني على إمكانية تأجيل سداد الرسوم والضرائب فإنه يجب تحديد
الشروط التي يسمً بموجبها بمثل تلك السهولة.

 – 16/4إجراء أساسي
يسمً بالسداد المؤجل دون أن يترتب على ذلك أية فوائد قدر اإلمكان.

 – 17/4إجراء أساسي
يجب أال تقل فترة تأجيل سداد الرسوم والضرائب عن أربعة عشر يوماً.

–
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ج  -إعادة الرسوم والضرائب
 – 18/4إجراء أساسي
يجب الموافقة على إعادة الرسوم والضرائب إذا ثبت أنه تم ا ستيفاؤها أكثر من استحقاقها
نتيجة خطأ في احتسابها.

 – 19/4إجراء أساسي
ينباي الموافقة على إعادة الرسههههوم والضههههرائب المتوجبة على البضههههائع المسههههتوردة أو
المصههههههدرة التي يتضههههههً وجود عيوب فيها أو أنها غير مطابقة للمواصههههههفات المتفق عليها وقت
اسههههتيرادها أو تصههههديرها ،وبالتالي تعاد إلى المورد أو إلى شههههخص آخر يعينه المورد ،وذلك مع
مراعاة الشروط التالية:
 أال يكون قد جرى شال الب ضاعة أو إ صالحها أو ا ستعمالها في بلد اال ستيراد ،وأن
يعاد تصديرها خالل فترة معقولة،
 أال يكون قد جرى شههال البضههاعة أو إصههالحها أو اسههتعمالها في بلد التصههدير وأن
يعاد استيرادها خالل فترة معقولة.
على الرغم من ذلك ،يجب أال يمنع اسههتعمال البضههاعة إعادة الرسههوم والضههرائب إذا كان
البد من ذلك االسههههههتعمال لكشههههههم العيوب أو ال روف األخرى التي اسههههههتوجبت إعادة تصههههههدير
البضاعة أو إعادة استيرادها.
كبديل عن إعادة التصدير أو إعادة االستيراد ،يجوز التنازل عن البضاعة لصالً الخزانة
أو إتالفها أو معالجتها بحيث أن تصههبً عديمة القيمة تجاريا ً تحت إشههراف الجمارك حسههبما تقرره
الجمارك .ويجب أال تتحمل الخزانة أية نفقات نتيجة لهذا التنازل أو اإلتالف.

 – 20/4إجراء انتقالي
إذا سهههمحت الجمارك لبضهههاعة مصهههر عنها أصهههالً إلجراء جمركي مع سهههداد الرسهههوم
والضههرائب بوضههعها تحت إجراء جمركي آخر ،فيجب إعادة أية رسههوم وضههرائب مسههتوفاة زائدة
عن المبلغ المستحق بموجب اإلجراء الجديد.

 – 21/4إجراء أساسي
يجب الوصول إلى قرارات بشأن مطالبات إعادة الرسوم والضرائب وإبالغها خطيا ً إلى
أصحاب الشأن د ون تأخير مفرط ،ويجب إعادة المبالغ المدفوعة زيادة عن المستحق حالما يتم
التثبت من صحة المطالبات.

 – 22/4إجراء أساسي
إذا ثبت للجمارك أنه حصل استيفاء مبلغ زائد نتيجة خطأ من قبل الجمارك في احتساب
الرسوم والضرائب فيجب إعطاء األولوية إلعادة المبلغ.

–
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 – 23/4إجراء أساسي
إذا تم تحديد فترات زمنية حيث ال تقبل بعدها مطالبات إعادة الرسهههوم والضهههرائب فيجب
أن تكون تلك الفترات كافية مع األخذ في االعتبار ال روف المختلفة لكل حالة يجوز السهههما فيها
بإعادة الرسوم والضرائب.

 – 24/4إجراء أساسي
ال تعاد الرسوم والضرائب إذا كان مقدارها دون الحد األدنى المحدد في التشريع الوطني.

–
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الفصل الخامس
التأمين
 – 1/5إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني الحاالت التي يطلب فيها التأمين وأن يحدد أشكال تقديم
التأمين.

 – 2/5إجراء أساسي
تحدد الجمارك مبلغ التأمين.

 – 3/5إجراء أساسي
يجب أن يسهههمً ألي شهههخص مطالب بتقديم تأمين بأن يختار أي شهههكل من أشهههكال التأمين
شريطة أن يكون مقبوالً للجمارك.

 – 4/5إجراء أساسي
ال تطالب الجمارك بالتأمين إذا اقتنعت بالوفاء بااللتزام تجاهها حيثما ينص التشههههههريع
الوطني على ذلك.

 – 5/5إجراء أساسي
إذا لزم التأمين لضههههههمان ا لوفاء بااللتزامات الناشههههههئة عن إجراء جمركي فيتعين على
الجمارك أن تقبل بتأمين عام مقدم خاصههة من المصههرحين الذين يقومون بالتصههريً عن بضههائعهم
بانت ام لدى مكاتب مختلفة في المنطقة الجمركية.

 – 6/5إجراء أساسي
ع ند طلب ال تأمين ،ي جب أن يكون مبلغ ال تأمين المطلوب ت قدي مه بأقل ما يمكن ،وفيما
يتعلق بدفع الرسوم والضرائب ،يجب أال يتجاوز مقدار المبلغ المحتمل استيفاؤه.

 – 7/5إجراء أساسي
إذا قدم التأمين ،فيجب اإلفراج عنه بأسههههههرع ما يمكن بعد أن تقتنع الجمارك بأنه قد تم
الوفاء بااللتزامات التي طلب التأمين ألجلها.

–
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الفصل السادس
الرقابة الجمركية
 – 1/6إجراء أساسي
تخضههههههع للرقابة الجمركية كافة البضههههههائع ،بما فيها وسههههههائل النقل ،التي تدخل أو تاادر
المنطقة الجمركية بصرف الن ر عما إذا كانت خاضعة للرسوم والضرائب أم ال.

 – 2/6إجراء أساسي
يجب أن تقتصر الرقابة الجمركية على ما يلزم لضمان التقيد بقانون الجمارك.

 – 3/6إجراء أساسي
تستخدم الجمارك إدارة المخاطر في تطبيقها الرقابة الجمركية.

 – 4/6إجراء أساسي
على الجمارك اسههههتخدام تحليل األخطار لتحديد األشههههخاص والبضههههائع ،بما فيها وسههههائل
النقل ،التي يجب إخضاعها للتفتيش وحدود ذلك التفتيش.

 – 5/6إجراء أساسي
على الجمارك أن تتبنى إستراتيجية قياس التقيد بالن ام لمساندة إدارة المخاطر.

 – 6/6إجراء أساسي
يجب أن تتضمن أن مة الرقابة الجمركية إجراءات رقابية مبنية على التدقيق.

 – 7/6إجراء أساسي
على الجمارك أن تسعى للتعاون مع إدارات الجمارك األخرى ،وأن تسعى إلبرام اتفاقيات
مساعدة إدارية متبادلة باية تعزيز الرقابة الجمركية.

 – 8/6إجراء أساسي
على الجمارك أن تسهعى للتعاون مع قطاع التجارة و أن تسهعي إلبرام مذكرات تفاهم معه
باية تعزيز الرقابة الجمركية.

 – 9/6إجراء انتقالي
على الجمارك استخدام تقنية المعلومات والتجارة اإللكترونية إلى أبعد حد ممكن باية
تعزيز الرقابة الجمركية.

–
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 – 10/6إجراء أساسي
على الج مارك أن تقوم بتقييم الن م الت جار ية لدى الت جار إذا كان لتلك الن م تأثير على
العمليات الجمركية وذلك لضمان التقيد بالمتطلبات الجمركية.

–
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الفصل السابع
استخدام تقنية المعلومات
 – 1/7إجراء أساسي
على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لمساندة العمليات الجمركية حيثما كانت أوفر تكلفة
وأكثر كفاءة للجمارك وقطاع التجارة.

 – 2/7إجراء أساسي
على الجمارك عند إدخال تطبيقات الحاسب اتلي ،استعمال معايير ذات صلة مقبولة دولياً.

 – 3/7إجراء أساسي
يجب أن يتم إدخال تقنية المعلومات بالتشههههههاور  -إلى أبعد حد ممكن  -مع كافة األطراف
ذات العالقة المتأثرة مباشرة.

 – 4/7إجراء أساسي
يجب أن ينص التشريع الوطني الجديد أو المعدل على اتتي:
التجارة اإللكترونية كبديل عن متطلبات المستندات الورقية؛



طر



طر التصديق اإللكترونية والورقية؛



حق الجمارك في االحتفاظ بالمعلومات الستعمالها الخاص ،وتبادل تلك المعلومات،
حيثما يكون مناسباً ،مع إدارات الجمارك األخرى وكافة األطراف األخرى المعتمدة
ن اما ً من خالل تقنيات التجارة اإللكترونية.

–
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الفصل الثامن
العالقة بين الجمارك واألطراف الثالثة
 – 1/8إجراء أساسي
ألصههحاب الشههأن الخيار في التعامل مع الجمارك إما بصههورة مباشههرة أو من خالل تعيين
طرف ثالث ينوب عنهم.

 – 2/8إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشههريع الوطني الشههروط التي يمكن للشههخص بموجبها النيابة عن شههخص
آخر أو العمل لحسهههههههابه في التعامل مع الجمارك ،وأن يحدد مسههههههؤولية األطراف الثالثة تجاه
الجمارك عن الرسوم والضرائب وعن أية مخالفات.

 – 3/8إجراء أساسي
إذا اختار صاحب الشأن إتمام المعامالت الجمركية بنفسه فيجب أال تعامل تلك
المعامالت بشكل أقل رعاية وأكثر شدة مما تلقاه تلك المعامالت الجمركية التي يقوم بها
طرف ثالث نيابة عن صاحب الشأن.

 – 4/8إجراء أساسي
يكون للشخص المعين كطرف ثالث نفس الحقو التي يتمتع بها الشخص الذي عينه
في تلك المسائل المتعلقة بالتعامل مع الجمارك.

 – 5/8إجراء أساسي
على الجمارك السما ل طراف الثالثة بالمشاركة في مشاوراتها الرسمية مع قطاع
التجارة.

 - 6/8إجراء أساسي
على الجمارك أن تحدد ال روف التي ليست مستعدة فيها للتعامل مع طرف ثالث.

 – 7/8إجراء أساسي
على الجمارك أن تشعر الطرف الثالث خطيا ً بقرار عدم التعامل معه.

–
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الفصل التاسع
المعلومات والقرارات واألحكام الصادرة عن الجمارك
أ -معلومات ذات استخدام عام
 – 1/9إجراء أساسي
على الجمارك أن تضههههههمن توفر كافة المعلومات ذات االسههههههتخدام العام المتعلقة بن ام
الجمارك بسهولة ألي شخص معني بذلك.

 – 2/9إجراء أساسي
إذا لزم تعههديههل المعلومههات التي تم تقههديمههها ألجههل تاييرات في ن ههام الجمههارك أو في
الترتيبات أ و المتطلبات اإلدارية ،فإنه يتعين على الجمارك إتاحة المعلومات المعدلة قبل وقت
كافٍ من دخول التاييرات حيز التنفيذ باية تمكين أصحاب الشأن من أخذها في االعتبار ما لم يكن
هناك ما يمنع إعالنا ً مسبقا ً عنها.

 – 3/9إجراء انتقالي
على الجمارك استخدام تقنية المعلومات لتعزيز تقديم المعلومات .

ب -معلومات ذات طبيعة خاصة
 – 4/9إجراء أساسي
تقدم الجمارك ،بنا ًء على طلب صهههاحب الشهههأن ،وبأسهههرع وبأد ما يمكن من المعلومات
المتعلقة بالمسائل الخاصة التي يثيرها صاحب الشأن وتتعلق بن ام الجمارك.

 – 5/9إجراء أساسي
ال تكتفي الجمارك بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة خاصة بل تقدم أيضا ً أية معلومات
أخرى ذات صلة مما ترى أنه ينباي لصاحب الشأن االطالع عليها.

 – 6/9إجراء أساسي
عندما تقوم الجمارك بتقديم المعلومات فإن عليها التأكد من عدم إفشهههههههاء تفاصههههههيل ذات
طبيعة خاصة أو سرية تؤثر على الجمارك أو على الاير ما لم يكن ذلك الكشم مطلوبا ً أو معتمدا ً
بموجب التشريع الوطني.

 – 7/9إجراء أساسي
إذا تعذر على الجمارك تقديم المعلومات دون رسههههوم فيجب أن تقتصههههر أية رسههههوم على
التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.
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ج  -القرارات واألحكام
 – 8/9إجراء أساسي
تقوم الجمارك ،بنا ًء على طلب خطي من الشههههههخص المعني ،بإبال قرارها خطيا ً خالل
الفترة المحددة في التشهههههريع الوطني .إذا كان القرار ضهههههد الشهههههخص المعني فإنه ينباي إيضههههها
األسباب وإشعاره بحقه في االستئناف.

 – 9/9إجراء أساسي
تقوم الجمارك بإصدار األحكام الملزمة بنا ًء على طلب الشخص المعني شريطة أن تتوفر
للجمارك كافة المعلومات التي تراها ضرورية.

–
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الفصل العاشر
االستئناف في القضايا الجمركية
أ -حق االستئناف
 – 1/10إجراء أساسي
يجب النص في التشريع الوطني على حق االستئناف في القضايا الجمركية.

 – 2/10إجراء أساسي
يكون حق االسهههههتئناف ألي شهههههخص متضهههههرر مباشهههههرة من جراء قرار أو تقصهههههير من
الجمارك.

 – 3/10إجراء أساسي
يجب أن توضهً للشههخص المتضههرر مباشههرة من جراء قرار أو تقصههير الجمارك أسههباب
ذلك القرار أو التقصههههير خالل المدة المحددة في التشههههريع الوطني وذلك بعد تقديمه طلبا ً بذلك إلى
الجمارك .ويجوز أن يؤدي ذلك إلى االستئناف أو عدمه.

 – 4/10إجراء أساسي
يجب النص في التشريع الوطني على حق االستئناف المبدئي أمام الجمارك.

 – 5/10إجراء أساسي
إذا قامت الجمارك برد االستئناف  ،فيحق للمستأنم رفع دعوى االستئناف من جديد لدى
جهة مستقلة عن الجمارك.

 – 6/10إجراء أساسي
يحق للمستأنم في نهاية األمر ،رفع دعوى استئناف أمام جهة قضائية.

ب -شكل وأسس االستئناف
 – 7/10إجراء أساسي
يجب تقديم االستئناف خطياً ،ويجب أن تبين فيه األسباب التي يقوم عليها.

 – 8/10إجراء أساسي
يجب تحديد فترة معينة لتقديم االسههههتئناف ضههههد قرار الجمارك ،ويجب أن تتيً تلك الفترة
للمستأنم مدة كافية لدراسة القرار موضع الطعن وإعداد استئناف بشأنه.
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 – 9/10إجراء أساسي
عند تقديم االسههتئناف إلى الجمارك فإنه ينباي أال تطلب الجمارك تقديم أي إثبات مؤيد مع
االستئناف ،بل يجب أن تسمً ،في ظروف خاصة ،بفترة معقولة لتقديم ذلك اإلثبات.

ج  -النظر في االستئناف
 – 10/10إجراء أساسي
على الجمارك أن تصههدر قرارها بشههأن االسههتئناف وموافاة المسههتأنم بإشههعار خطي بذلك
في أقرب وقت ممكن.

 – 11/10إجراء أساسي
عند رد االستئناف المقدم إلى الجمارك ،يجب على الجمارك أن توضً أسباب ذلك خطيا ً
وأن تعلم المسههتأنم بحقه في االسههتئناف مجددا ً لدى جهة إدارية أو مسههتقلة وبالفترة المحددة لتقديم
ذلك االستئناف.

 – 12/10إجراء أساسي
يتعين على الجمارك ،إذا تم قبول االستئناف ،أن تقوم بتنفيذ قرارها أو قرار الجهة المستقلة
أو القضائية بأسرع ما يمكن إال في الحاالت التي تستأنم الجمارك ضد ذلك القرار.

–
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الملحق الخاص )(A
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الملحق الخاص )(A
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الملحق الخاص )(A
الفصل األول
اإلجراءات التي تسبق تقديم بيان البضائع
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههههد بعبهارة "بيهان الحمولهة ) "(Cargo declarationالمعلومهات التي تقهدم قبهل أو عنهد
وصههول أو ماادرة واسههطة النقل ذات االسههتعمال التجاري ،الذي يتضههمن المعلومات التي تطلبها
الجمارك عن الحمولة التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية.
يقصد بعبارة "الناقل ) "(Carrierالشخص الذي يقوم فعالً بنقل البضاعة ،أو المكلم أو
المسئول عن تشايل واسطة النقل.
يهقصهههههههههد بهعههبهههارة "اإلجهراءات الهجههمههركهيهههة الهتههي تسهههههههبههق تهقهههديهم بهيهههان الهبضهههههههههائهع
) " (Customs formalities prior to the lodgment of the Goods declarationكافة العمليات
التي يقوم بها كل من صههههههاحب الشههههههأن والجمارك منذ دخول البضههههههاعة المنطقة الجمركية حتى
وضعها تحت إجراء جمركي.

المبادئ
 -1إجراء أساسي
تخضع اإلجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع ألحكام هذا الفصل وألحكام
الملحق العام في حدود ما ينطبق عليها.

 -2إجراء موصى به
ينباي تطبيق اإلجراءات الجمركية التي تسبق تقديم بيان البضائع على السواء بصرف
الن ر عن بلد منشأ البضاعة أو البلد التي قدمت منه.

إدخال البضاعة إلى المنطقة الجمركية
أ) األماكن التي يجوز إدخال البضاعة إليها في المنطقة الجمركية
 -3إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني األماكن التي يمكن إدخال البضاعة إليها في المنطقة
الجمركية .وال تحدد الجمارك الطر التي يجب استخدامها لنقل البضاعة مباشرة إلى جمرك معين
أو أماكن أخرى تحددها الجمارك إال عندما ترى ذلك ضروريا ً ألغراض الرقابة .ويجب أن تشمل
العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد هذه األماكن والطر متطلبات التجارة.

–
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ال تسههههههري هذه القاعدة على البضههههههائع المحملة على ظهر السههههههفن أو الطائرات التي تمر
بالمنطقة الجمركية دون التوقم في ميناء أو مطار واقع بتلك المنطقة الجمركية.

ب) التزامات الناقل
 -4إجراء أساسي
يتحمل ال ناقل المسههههؤولية أمام الجمارك عن التأكد من أن كافة البضههههائع مشههههمولة في بيان
الحمولة أو أنها معروضة لعناية الجمارك بطريقة معتمدة أخرى.

 -5إجراء أساسي
ينطوي إدخال البضهههههههاعة إلى المنطقة الجمركية على التزام الناقل بنقلها مباشههههههرة إلى
الجمرك أو مكان آخر محدد من قبل الجمارك مسههههههتخدما ً الطر المحددة لذلك عند الضههههههرورة،
ودونما تأخير .وال يجوز التايير في طبيعة البضهههههههاعة أو تاليفها أو العبث بأية أختام عند القيام
بذلك.
ال تسههههههري هذه القاعدة على البضههههههائع المحملة على ظهر السههههههفن أو الطائرات التي تمر
بالمنطقة الجمركية دون التوقم في ميناء أو مطار واقع بتلك المنطقة الجمركية.

 -6إجراء أساسي
إذا اعترض وقوع حادت أو قوة قاهرة نقل البضهههاعة من مكان دخولها المنطقة الجمركية
إلى دائرة جمرك ية معي نة أو م كان آخر  ،فيلزم ال نا قل بات خاذ تدابير و قائ ية معقو لة لمنع دخول
البضهههههاعة في تداول غير مسهههههمو  ،وبإبال الجمارك أو السهههههلطات المختصهههههة األخرى بطبيعة
الحادت أو ظرف آخر مما اعترض رحلتها.

تقديم البضاعة إلى الجمارك
أ) المستندات
 -7إجراء موصى به
إذا كان الجمرك المطلوب تقديم البضهههاعة إليه غير موجود في مكان دخول البضهههاعة إلى
المنطقة الجمركية ،فال يلزم تقديم مستند إلى الجمرك في ذلك المكان إال إذا رأت الجمارك لزومه
ألغراض الرقابة.

 -8إجراء أساسي
إذا طلبت الجمارك مسهههتندات فيما يتعلق بتقديم البضهههاعة إلى الجمارك فيجب عدم اإللزام
بأن تحتوي على معلومات أكثر مما يلزم لتحديد البضاعة وواسطة النقل.

–
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 -9إجراء موصى به
ينباي أن تقتصههههههر الج مارك في المعلو مات التي تطلب ها على المعلو مات التي تتوفر في
المسههههههتندات العادية للناقلين ،وينباي أن تبني متطلباتها على أسهههههههاس ما ذكر في اتفاقيات النقل
الدولية ذات الصلة.

 -10إجراء موصى به
ينباي أن تقبل الجمارك عادة بيان الحمولة باعتباره المسههههههتند الوحيد المطلوب
لتقديم البضاعة.

 -11إجراء موصى به
يجب أن يكون الجمرك المسهههئول عن قبول المسهههتندات الالزمة لتقديم البضهههاعة هو الجهة
المختصة عن قبول بيان البضائع أيضاً.

 -12إجراء موصى به
إذا كانت الم ستندات المقدمة إلى الجمارك معدة بلاة غير مقررة لهذا الارض أو بلاة غير
لاة البلد الذي تم إدخال البضههههههاعة إليه فال ينباي عادة ً اإللزام بتقديم ترجمة للمعلومات المبينة في
تلك المستندات.

ب) الوصول خارج ساعات الدوام
 -13إجراء أساسي
على الجمارك أن تبين التدابير الوقائية التي يتعين على الناقل اتخاذها للحيلولة دون دخول
البضههههاعة في التداول غير المصههههر به في المنطقة الجمركية عند وصههههولها إلى الجمرك خارج
ساعات العمل.

 -14إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تسههههههمً قدر المسههههههتطاع بإتمام اإلجراءات الجمركية قبل تقديم بيان
البضههههائع خارج سههههاعات العمل المحددة للجمرك وذلك بنا ًء على طلب الناقل وألسههههباب تقبل بها
الجمارك.

التفريغ
أ) أماكن التفريغ
 -15إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني األماكن المعتمدة لتفريغ البضاعة.

–
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 -16إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تسههمً بتفريغ البضههاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ وذلك بنا ًء على
طلب صاحب الشأن وألسباب تقبل بها الجمارك.

ب) البدء بالتفريغ
 -17إجراء أساسي
يجب السهههههما بالبدء في التفريغ بأسهههههرع ما يمكن بعد وصهههههول واسهههههطة النقل إلى مكان
التفريغ.

 -18إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تسههمً قدر المسههتطاع بالبدء في تفريغ البضههاعة خارج سههاعات العمل
المحددة في الجمرك ،وذلك بنا ًء على طلب صاحب الشأن وألسباب تقبل بها الجمارك.

األجور
 -19إجراء أساسي
يجب أن تقتصر أية مصروفات تستوفيها الجمارك فيما يتعلق بـ
 إتمام اإلجراءات الجمركية قبل تقديم بيان البضائع خارج ساعات العمل الرسمية فيالجمرك؛
 تفريغ البضاعة في غير المكان المعتمد للتفريغ؛ أو تفريغ البضاعة خارج ساعات العمل الرسمية في الجمرك،على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

–
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الملحق الخاص )(A
الفصل الثاني
التخزين المؤقت للبضائع

–
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الملحق الخاص )(A
الفصل الثاني
التخزين المؤقت للبضائع
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههههد بعبارة "بيان الحمولة ) "(Cargo declarationالمعلومات التي تقدم قبل أو عند
و صول أو بعد ماادرة وا سطة النقل ذات اال ستعمال التجاري والتي تو ضً البيانات المطلوبة من
قبل الجمارك بشأن البضائع التي يتم إدخالها أو إخراجها من المنطقة الجمركية.
يقصهههههههد بعبارة "التخزين المؤقت للبضهههههههائع ) "(Temporary storage of goodsتخزين
الب ضائع تحت الرقابة الجمركية في المباني واألماكن الم سورة أو غير الم سورة المعتمدة من قبل
الجمارك (المشار إليها أدناه بالمستودعات المؤقتة) لحين تقديم بيان البضائع .

المبادئ
 -1إجراء أساسي
يخضهههع التخزين المؤقت للبضهههائع ألحكام هذا الفصهههل وألحكام الملحق العام في حدود ما
ينطبق عليه .

 -2إجراء أساسي
على الجمارك السما بإقامة مستودعات مؤقتة إذا رأت لزومها لتلبية متطلبات التجارة.

 -3إجراء موصى به
ينباي السما بالتخزين المؤقت لكافة البضائع بصرف الن ر عن كميتها أو بلد منشأها أو
البلد الذي قدمت منه .وعلى الرغم من ذلك ،ينباي عدم إدخال البضههههائع التي تمثل خطراً ،أو التي
تؤثر على بضهههههائع أخرى ،أو التي تتطلب تركيبات خاصهههههة ،إال في مسهههههتودعات مؤقتة مجهزة
ومهيأة خصيصا ً من قبل السلطات المختصة الستقبالها .

المستندات
 -4إجراء أساسي
يجب أن يكون المسهتند الوحيد المطلوب عند وضهع البضهائع تحت إجراء التخزين المؤقت
هو المستند المستعمل لبيان وصم البضاعة عند تقديمها إلى الجمارك.

 -5إجراء موصى به
ينباي أن تقبل الجمارك بيان الحمولة أو مستندا ً تجاريا ً آخر كمستند وحيد مطلوب لوضع

–
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الب ضاعة في التخزين المؤقت شريطة أن تو ضع كافة الب ضائع المذكورة في بيان الحمولة ذلك أو
في ذلك المستند التجاري اتخر في مستودع مؤقت.

إدارة المستودعات المؤقتة
 -6إجراء أساسي
على الجمارك وضههههع الشههههروط المتعلقة بإنشههههاء وتصههههميم وإدارة المسههههتودعات المؤقتة
وترتيبات تخزين البضائع ،ومسك الدفاتر والحسابات ،والرقابة الجمركية.

العمليات المرخص بها
 -7إجراء أساسي
يجب السهههما للبضهههائع قيد التخزين المؤقت  -ألسهههباب تقتنع بها الجمارك  -بأن تخضهههع
للعمليات العادية الالزمة لحف ها في حالتها دون تايير.

 -8إجراء موصى به
ينباي السهههما للبضهههائع قيد التخزين المؤقت  -ألسهههباب تقتنع بها الجمارك  -بأن تخضهههع
للعمليات العادية الالزمة لتسهيل إخراجها من المستودعات المؤقتة ومن ثم نقلها فيما بعد.

مدة التخزين المؤقت
 -9إجراء أساسي
إذا حدد التشههههريع الوطني فترة زمنية للتخزين المؤقت ،فيجب أن تكون الفترة المسههههمو
بها كافية لكي يتمكن المسههتورد من إتمام اإلجراءات الالزمة لوضههع البضههاعة قيد إجراء جمركي
آخر.

 -10إجراء موصى به
ينباي للجمارك تمديد الفترة المحددة مبدئيا ً بناء على طلب صههاحب الشههأن وألسههباب تقتنع
بها الجمارك.

البضائع الفاسدة أو التالفة
 -11إجراء موصى به
ينباي السهههههما بفسهههههً بضهههههائع فسهههههدت أو تلفت نتيجة حادت أو قوة قاهرة قبل ماادرة
المستودعات المؤقتة كأنها وردت بحالتها الفاسدة أو التالفة شريطة أن يتأكد ذلك الفساد أو التلم
بما تقتنع به الجمارك.

إخراج البضاعة من المستودعات المؤقتة
 -12إجراء أساسي
–
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يخول ألي شخص له حق التصرف بالبضاعة بإخراجها من المستودعات المؤقتة شريطة
التزامه بالشروط واإلجراءات في كل حالة.

 -13إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشهههريع الوطني اإلجراء الواجب إتباعه عندما ال يتم إخراج البضهههاعة من
مستودع مؤقت خالل الفترة المسمو بها.

–
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(B) الملحق الخاص
االستيراد
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الملحق الخاص )(B

الفصل األول
التخليص لالستعمال الداخلي

–
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الملحق الخاص )(B
الفصل األول
التخليص لالستعمال الداخلي
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "التخليص لالستعمال الداخلي ) "(Clearance for home useاإلجراء الجمركي
الذي يتيً بوضع البضائع المستوردة في التداول الحر بعد سداد أية رسوم وضرائب االستيراد
المتوجبة وإكمال كافة اإلجراءات الجمركية الالزمة.
يقصهههههد بعبارة "البضهههههائع في التداول الحر ) "(Goods in free circulationالبضهههههائع التي
يجوز التصرف فيها دون أي قيد جمركي.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضههع التخليص لالسههتعمال الداخلي ألحكام هذا الفصههل وألحكام الملحق العام في حدود
ما ينطبق عليه .

المستندات
 .2إجراء موصى به
ينباي أن ينص التشههريع الوطني على انه يجوز التصههريً عن البضههاعة بطريقة بديلة عن
بيان البضههائع العادي شههريطة أن يتضههمن كافة التفاصههيل الالزمة المتعلقة بالبضههاعة المطلوب
تخليصها لالستعمال الداخلي.

–

63

Revised Kyoto Convention

الملحق الخاص )(B
الفصل الثاني
إعادة االستيراد على نفس الحالة

–
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الملحق الخاص )(B
الفصل الثاني
إعادة االستيراد على نفس الحالة
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههههد بعبههارة "التخليص لالسههههههتعمههال الههداخلي ) "(Clearance for home useاإلجراء
الج مركي الذي يتيً بوضههع البضههائع المسههتوردة في التداول الحر بعد سههداد أية رسههوم وضههرائب
االستيراد المتوجبة وإكمال كافة اإلجراءات الجمركية الالزمة.
يقصد بعبارة "المنتجات المعدلة ) "(Compensating productsالمنتجات الناشئة عن
تصنيع أو معالجة أو إصال البضائع التي أجيز لها استعمال إجراء التصنيع الداخلي.
يقصد بعبارة "البضائع المصدرة مع اإلشعار بنية إعادة إدخالها (Goods exported with
) " notification of intended returnالبضهههههههائع التي حدد المصههههههر في بيانه أنه ينوي إعادة

اسههههتيرادها ،و التي يجوز للجمارك اتخاذ إجراءات المطابقة لتسهههههيل إعادة اسههههتيرادها على نفس
الحالة.
يقصهههد بعبارة "البضهههائع في التداول الحر) " (Goods in free circulationالبضهههائع التي
يجوز التصرف فيها دون أي قيد جمركي.
يقصهههههد بعبارة "إعادة االسهههههتيراد على نفس الحالة (Re-importation in the same

) "stateاإلجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه إدخال البضهههههاعة التي سهههههبق تصهههههديرها،
لالسههتعمال الداخلي معفاة من رسههوم وضههرائب االسههتيراد شههريطة أال تكون قد خضههعت
ألي تصهههنيع أو معالجة أو إصهههال في الخارج ،وشهههريطة أن يتم سهههداد أية مبالغ متوجبة
نتيجة إلعادة أو إعفاء رسههههههوم أو ضههههههرائب أو أية إعانات أو مبالغ أخرى ممنوحة فيما
يتعلق بالتصهههدير ،أو اإلعفاء المشهههروط منها .ويمكن أن تكون البضهههائع المؤهلة إلعادة
االستيراد على نفس الحالة هي بضائع كانت في التداول الحر أو كانت منتجات معدلة.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع االستيراد على نفس الحالة ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما
تنطبق عليه.

مجال التطبيق
 .2إجراء أساسي
–
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يجب السما بإعادة االستيراد على نفس الحالة وإن لم يتم إال إعادة استيراد جزء من
البضاعة المصدرة.

 .3إجراء أساسي
يجب السما بإعادة االستيراد على نفس الحالة و إن تم إعادة استيراد البضاعة من قبل
شخص عدا الشخص الذي قام بتصديرها ،إذا بررت ال روف ذلك.

 .4إجراء أساسي
يجب عدم رفق إعادة االستيراد على نفس الحالة بحجة أن البضاعة قد تم استعمالها أو قد
تلفت أو فسدت أثناء بقائها في الخارج.

 .5إجراء أساسي
يجب عدم رفق إعادة االستيراد على نفس الحالة بحجة أن البضاعة قد خضعت أثناء
تواجدها في الخارج لعمليات الزمة لحف ها أو صيانتها شريطة أال تكون زادت قيمتها وقت
التصدير نتيجة لتلك العمليات.

 .6إجراء أساسي
يجب أال تقتصر إعادة االستيراد على نفس الحالة على البضائع المستوردة مباشرة من
الخارج ،بل يجب أن تمنً أيضا للبضائع التي سبق وضعها تحت إجراء جمركي آخر.

 .7إجراء أساسي
يجب عدم رفق إعادة االستيراد على نفس الحالة بحجة أن البضاعة قد سبق تصديرها
بدون إشعار بالرغبة في إعادتها.

المهلة المحددة إلعادة االستيراد على نفس الحالة
 .8إجراء إساسي
إذا حددت مهلة بحيث ال يسمً بعدها بإعادة االستيراد على نفس الحالة فيجب أن تكون تلك
المهلة لفترة كافية مراعاة ً لل روف المختلفة الخاصة بكل حالة.

الدوائر الجمركية المختصة
 .9إجراء أساسي
ال يجوز للجمارك ان تشترط التصريً عن البضاعة المعاد استيرادها على نفس الحالة
لذات الجمرك الذي صدرت عن طريقه إال اذا كان من شأن ذلك تسهيل إجراء إعادة االستيراد.

–
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بيان البضائع
 .10إجراء أساسي
يجب عدم المطالبة ببيان خطي للبضائع إلعادة االستيراد على نفس الحالة ل غلفة واألوعية
والطبليات ووسائط النقل ذات االستعمال التجاري المستخدمة في النقل الدولي للبضائع شريطة أن
تقتنع الجمارك أن تلك األغلفة واألوعية والطبليات ووسائط النقل ذات االستعمال التجاري كانت
في التداول الحر وقت التصدير.

البضائع المصدرة مع اإلشعار بنية إعادتها
 .11إجراء أساسي
على الجمارك أن تسمً ،بناء على طلب مقدم البيان ،بتصدير البضاعة بعد اإلفصا عن
النية بإعادتها ،وتتخذ أي خطوات الزمة لتسهيل إعادة االستيراد على نفس الحالة.

 .12إجراء أساسي
على الجمارك أن تحدد المتطلبات المتعلقة بتحديد البضاعة المصدرة مع اإلشعار بنية
إعادتها ، .ويجب مراعاة طبيعة البضاعة وأهمية المصالً المرتبطة بها ،عند القيام بذلك.

 .13إجراء موصى به
تمنً البضائع المصدرة مع اإلشعار بنية إعادتها إعفا ًء مشروطا ً من أية رسوم وضرائب
التصدير المطبقة.

 .14إجراء أساسي
على الجمارك أن تسمً ،بناء على طلب صاحب الشأن ،بتحويل التصدير مع اإلشعار بنية
إعادتها ،إلى تصدير نهائي شريطة االلتزام بالشروط و اإلجراءات ذات الصلة.

 .15إجراء موصى به
في حالة تصدير البضاعة ذاتها مع اإلشعار بنية إعادة إدخالها ومن ثم إعادة استيرادها على
نفس حالتها مرات عدة ،ينباي للجمارك ،بناء على طلب صاحب الشأن ،أن تسمً بأن ياطي بيان
التصدير مع اإلشعار بنية اإلعادة الذي يتم تقديمه عند أول عملية التصدير ،عمليات إعادة االستيراد
وعمليات التصدير الالحقة للبضاعة خالل فترة معينة.

–
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الملحق الخاص )(B
الفصل الثالث
اإلعفاء من رسوم و ضرائب االستيراد

–
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الملحق الخاص )(B
الفصل الثالث
اإلعفاء من رسوم و ضرائب االستيراد
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "التخليص لالستعمال الداخلي ) "(Clearance for home useاإلجراء
الجمركي الذي يتيً بوضع البضائع المستوردة في التداول الحر بعد سداد أية رسوم وضرائب
االستيراد المتوجبة وإكمال كافة اإلجراءات الجمركية الالزمة.
يقصد بعبارة "اإلعفاء من رسوم و ضرائب االستيراد (Relief from import duties and

) "taxesتخليص البضاعة لالستعمال الداخلي معفاة من ضرائب و رسوم االستيراد بصرف الن ر
عن بندها في جدول التعريفة الجمركية أو ما يترتب عليها من رسوم شريطة أن يتم استيرادها في
ظروف محددة و ألغراض محددة.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع اإلعفاء من رسوم و ضرائب االستيراد بالنسبة للبضائع المصر عنها لالستعمال
الداخلي ألحكام هذا الفصل و ألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه .

مجال التطبيق
 .2إجراء أساسي
يجب أن يعدد التشريع الوطني الحاالت التي يمنً فيها اإلعفاء من رسوم و ضرائب
االستيراد.

 .3إجراء أساسي
يجب أال يقتصر اإلعفاء من ضرائب و رسوم االستيراد على البضائع المستوردة مباشرة
من الخارج بل يجب أن يمنً أيضا للبضائع الموضوعة رهن إجراء جمركي آخر.

 .4إجراء موصى به
ينباي منً اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد باق الن ر لبلد منشأ البضاعة أو للبلد
الذي قدمت منه إال إذا نصت وثيقة دوليةعلى المعاملة بالمثل.

–

69

Revised Kyoto Convention

 .5إجراء أساسي
يجب أن يعدد التشريع الوطني الحاالت التي يلزم فيها الحصول على موافقة مسبقة لإلعفاء
من رسوم وضرائب االستيراد ،ويحدد السلطات المخولة لها الصالحية بمنً تلك الموافقة .يجب
أن تكون تلك الحاالت أقل ما يمكن.

 .6أجراء موصى به
ينباي ل طراف المتعاقدة الن ر في منً اإلعفاء من ضرائب و رسوم االستيراد لبضائع
محددة في اتفاقيات دولية وفق الشروط المبينة فيها ،وأن تن ر أيضا ً باهتمام في إمكانية االنضمام
إلى تلك االتفاقيات الدولية.

 .7إجراء موصى به
ينباي منً اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد و من أحكام المنع و القيود االقتصادية
للبضائع التالية وفق الشروط المحددة ،و شريطة االلتزام بأية شروط أخرى منصوص عليها في
التشريع الوطني لذلك اإلعفاء
أ-

المواد العالجية من منشهههأ بشهههري ،و كواشهههم فصهههائل الدم و أنواع األنسهههجة ،إذا كانت
مرسلة إلى معاهد أو مختبرات معتمدة لدى الجهات المختصة.

ب-

العينات التي ليسهههههت لها قيمة تجارية التي تراها الجمارك ذات قيمة زهيدة وال تسهههههتعمل
إال لارض الحصول على طلبيات من النوع الذي تمثله هذه السلع.

ج-

األصناف القابلة للفك عدا المعدات الصناعية أو التجارية او الزراعية المعدة لالستعمال
الشخصي و المهني من قبل شخص أو أفراد أسرته ،التي يتم إحضارها إلى البلد بصحبة
ذلك الشخص أو منفصلةً لارض نقل إقامته إلى ذلك البلد.

د-

الممتلكات التي ورثها شههههههخص كان مقر إقامته الرئيسههههههي ،وقت وفاة مورثه ،في بلد
االستيراد ،وشريطة أن تلك الممتلكات الشخصية كانت لالستعمال الشخصي للمتوفى.

ه-

الهدايا الشهههههخصهههههية ،عدا الكحول والمشهههههروبات الكحولية و مصهههههنوعات التبغ ،التي ال
تتجاوز قيمة إجمالية ستحدد في التشريع الوطني على أساس قيمة التجزئة.

و-

أصههههناف كالمواد الاذائية واألدوية واأللبسههههة والبطانيات المرسههههلة كهدايا إلى مؤسههههسهههة
خيرية أو إنسانية معتمدة لتوزيعها مجانا ً على المحتاجين من قبلها أو تحت إشرافها.

ز-

جوائز تمنً ألشخاص مقيمين في بلد االستيراد شريطة تقديم أية مستندات ثبوتية تطلبها
الجمارك.

-

مواد الزمة إلنشههاء أو صههيانة أو تزيين المقابر العسههكرية؛ و التوابيت وجرار حفظ رماد
الموتى وأصهههههناف تزيين الجنائز التي تسهههههتوردها مؤسهههههسهههههات معتمدة من قبل الجهات
المختصة.

ط-

وثائق ونماذج ومطبوعات وتقارير و غيرها من أصههههههناف ليسهههههههت ذات قيمة تجارية

–
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ومحددة في التشريع الوطني.
ي-

أصناف دينية مستخدمة للعبادة

ك-

المنتجات المسههههتوردة لالختبار شههههريطة أال تزيد كمياتها المسههههتوردة عما يلزم لالختبار
بالدقة ،وأن تستهلك تلك المنتجات أثناء االختبار ،أو يعاد تصدير الكميات المتبقية ،أو أن
تجعل عديمة القيمة التجارية تحت إشراف الجمارك.

–
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(C) الملحق الخاص
التصدير

72

–

Revised Kyoto Convention

الملحق الخاص )(C
الفصل األول
التصدير النهائي

–
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الملحق الخاص )(C
الفصل األول
التصدير النهائي
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "التصدير النهائي ) "(Outright exportationاإلجراء الجمركي المطبق على
البضائع في التداول الحر التي تاادر المنطقة الجمركية لارض البقاء خارجها بصورة دائمة.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع التصدير النهائي ألحكام هذا الملحق وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

المستندات
 .2إجراء موصى به
ينباي النص في التشريع الوطني على جواز التصريً عن البضاعة بطريقة بديلة عن بيان
البضائع العادي شريطة أن يتضمن التفاصيل الالزمة المتعلقة بالبضاعة المطلوب تخليصها
للتصدير النهائي.

إثبات الوصول إلى بلد المقصد
 .3إجراء أساسي
ع لى الجمارك عدم المطالبة بتقديم ما يثبت وصول البضاعة في الخارج باعتبار أن ذلك
أمر طبيعي.

–
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الملحق الخاص ()D
المستودعات الجمركية والمناطق الحرة

–
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الملحق الخاص ()D
الفصل األول
المستودعات الجمركية

–
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الملحق الخاص ()D
الفصل األول
المستودعات الجمركية
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههههد بعبارة "إجراء اإليداع في المسههههههتودعات الجمركية (Customs warehousing
) "procedureاإلجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضائع المستوردة تحت رقابة جمركية

في مكان محدد (مستودع جمركي) دون سداد رسوم و ضرائب االستيراد.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع إجراء اإليداع في المستودعات الجمركية ألحكام هذا الفصل و ألحكام الملحق العام
في حدود ما ينطبق عليه.

أنواع المستودعات الجمركية
 .2إجراء أساسي
يجب أن ينص التشههريع الوطني على مسههتودعات جمركية تكون مفتوحة ألي شههخص له
حق التصرف في البضاعة (المستودعات الجمركية العامة).

 .3إجراء أساسي
يجب أن ينص التشهههههريع الوطني على مسهههههتودعات جمركية يقتصهههههر اسهههههتعمالها على
أشههههخاص محددين (المسههههتودعات الجمركية الخاصههههة) عندما يلزم ذلك للوفاء بمتطلبات خاصههههة
للتجارة.

التأسيس و اإلدارة والرقابة
 .4إجراء أساسي
تحدد الجمارك متطلبات تأسيس وصالحية وإدارة المستودعات الجمركية و ترتيبات الرقابة
الجمركية.
تخضع ترتيبات إيداع البضائع المستودعات الجمركية والجرد والمحاسبة لموافقة
الجمارك.

–
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إدخال البضائع
 .5إجراء موصى به
ينباي أن يسمً باإليداع في المستودعات الجمركية العامة لكافة أنواع البضائع المستوردة
الخاضعة رسوم وضرائب االستيراد أو ألحكام المنع والقيود ما عدا تلك التي تفرض بسبب
 اتداب العامة أو الن ام العام ،األمن العام ،الن افة أو الصهههههحة العامة ،أو العتباراتصحة الحيوان أو النبات ،أو
-

حماية البراءات و العالمات التجارية و حقو التأليم والنشر.

بصرف الن ر عن كميتها أو بلد المنشأ أو البلد الذي قدمت منه أو بلد المقصد.
أما البضهههائع التي تمثل خطراً ،أو التي قد تؤثر على غيرها من بضهههائع ،أو التي تسهههتلزم
تجهيزات خاصة فينباي عدم قبولها إال في المستودعات الجمركية المعدة خصيصا ً الستقبالها.

 .6إجراء أساسي
تحدد الجمارك أنواع البضائع التي يجوز إيداعها المستودعات الجمركية الخاصة.

 .7إجراء موصى به
ينباي أن يسمً باإلدخال إلى المستودعات الجمركية للبضائع التي تستحق إعادة رسوم
وضرائب االستيراد عند تصديرها حيث أنها تصبً مؤهلة إلعادة الرسوم فورا ً شريطة أن يتم
تصديرها بعد ذلك.

 .8إجراء موصى به
ينباي السههما لبضههائع خاضههعة إلجراء اإلدخال المؤقت بإدخالها المسههتودعات الجمركية
باية تصههههههديرها أو تصههههههرف معتمد آخر فيها الحقاً ،على أن يتم بذلك تعليق أو إعفاء االلتزامات
المترتبة على ذلك اإلجراء.

 . 9إجراء موصى به
ينباي السههما لبضههائع يراد تصههديرها وهي تخضههع أو تسههتوجب رسههوما ً أو ضههرائب
داخلية بإدخالها المسههههههتودعات الجمركية باية أن تصههههههبً مؤهلة لإلعفاء من تلك الرسههههههوم و
الضرائب الداخلية أو إلعادتها ،بشرط أن يتم تصديرها بعد ذلك.

العمليات المسموح بها
 .10إجراء أساسي
يجب السما ألي شخص يحق له التصرف بالبضاعة المودعة المستودع ،ألسباب تقتنع

–
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بها الجمارك ،باتتي
أ-

معاينة البضاعة؛

ب-

أخذ عينات مقابل سداد رسوم وضرائب االستيراد ،إذا خضعت لها؛

ج-

القيام بالعمليات الالزمة لحف ها؛

د-

القيام بعمليات المناولة العادية األخرى الالزمة لتحسههههين تاليفها أو جودتها التسههههويقية أو
إلعدادها لل شحن كتجزئة الكمية ال سائبة ،ف صل مجموعات الطرود ،الفرز والت صنيم،
وإعادة التعبئة.

مدة البقاء
 .11إجراء أساسي
على الجمارك أن تحدد المدة القصههههههوى المسههههههمو بها لبقاء البضههههههاعة في المسههههههتودع
الجمركي مع مراعاة متطلبات التجارة على أال تقل هذه المدة عن سنة بالنسبة للبضائع غير القابلة
للتلم.

نقل الملكية
 .12إجراء أساسي
يسمً بنقل ملكية البضائع المودعة في المستودعات الجمركية.

تلف البضائع
 .13إجراء أساسي
يسمً للبضائع التالفة أو الفاسدة بسبب حادت أو قوة قاهرة أثناء خضوعها إلجراء
المستودعات الجمركية أن يتم التصريً عنها لالستعمال الداخلي كما لو أنها وردت بحالتها التالفة
أو الفاسدة شريطة أن يتأكد ذلك التلم أو الفساد بما تقتنع به الجمارك .

إخراج البضائع
 .14إجراء أساسي
يجب السما ألي شخص له الحق في التصرف في البضاعة بإخراجها كليا ً أو جزئيا ً من
مستودع جمركي إلى آخر ،أو بوضعها تحت إجراء جمركي آخر شريطة التقيد بالشروط و
اإلجراءات المطبقة في كل حالة.

 .15إجراء أساسي
يجب أن ينص التشريع الوطني على اإلجراء الواجب اتباعه في حالة عدم إخراج البضاعة
من المستودع الجمركي خالل المدة المحددة لذلك.
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إغالق المستودع الجمركي
 .16إجراء أساسي
في حالة إغال مستودع جمركي ،يمنً أصحاب الشأن مهلة كافية لنقل بضائعهم إلى
مستودع جمركي آخر أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر ،شريطة االلتزام بالشروط و اإلجراءات
المطبقة في كل حالة.

–
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الملحق الخاص ()D
الفصل الثاني
المناطق الحرة

–
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الملحق الخاص ()D
الفصل الثاني
المناطق الحرة
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههههد بعبههارة "المنطقههة الحرة ) "(Free zoneجزء من إقليم طرف متعههاقههد تعتبر فيههه
بصورة عامة أية بضائع تدخل إليه على أنها خارج اإلقليم الجمركية فيما يتعلق برسوم وضرائب
االستيراد.

المبدأ
 .1إجراء أساسي
تخضع األن مة الجمركية المطبقة على المناطق الحرة ألحكام هذا الفصل و أحكام الملحق
العام في حدود ما تنطبق عليه.

التأسيس والرقابة
 .2إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشههريع الوطني الشههروط المتعلقة بإقامة المناطق الحرة و أنواع البضههائع
المسمو بإدخالها إلى تلك المناطق وطبيعة العمليات التي يمكن أن تخضع لها البضائع فيها.

 .3إجراء أساسي
على الجمارك وضع الترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية بما فيها المتطلبات المناسبة
بالنسبة لصالحية و إنشاء و تصميم المناطق الحرة.

 .4إجراء أساسي
للجمارك الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في المناطق الحرة في أي وقت
كان.

إدخال البضائع
 .5إجراء أساسي
ال يقتصر السما باإلدخال إلى المنطقة الحرة على البضائع المستوردة مباشرة من الخارج
بل يشمل أيضا البضائع الواردة من اإلقليم الجمركي التابع للطرف المتعاقد المعني.

 .6إجراء موصى به
–
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ينباي عدم رفق إدخال البضائع الواردة من الخارج إلى المنطقة الحرة لمجرد أن البضائع
خاضعة ألحكام منع أو قيود عدا تلك المفروضة بسبب
 اتداب العامة أو الن ام العام ،األمن العام ،الن افة أو الصهههههحة العامة ،أو العتباراتصحة الحيوان أو النبات؛ أو
-

حماية البراءات و العالمات التجارية و حقو التأليم و النشر،

بصرف الن ر عن كميتها أو بلد المنشأ أو البلد التي قدمت منه أو بلد المقصد.
أما البضهههائع التي تمثل خطراً ،أو التي قد تؤثر على غيرها من بضهههائع ،أو التي تسهههتلزم
تجهيزات خاصة فينباي عدم إدخالها إال في المناطق الحرة المعدة خصيصا ً الستقبالها.

 .7إجراء أساسي
البضائع المسمو بإدخالها إلى المنطقة الحرة المستحقة لإلعفاء من رسوم و ضرائب
االستيراد أو إعادتها عند تصديرها ،تستفيد من اإلعفاء من الرسوم و الضرائب أو إعادتها فور
إدخالها المنطقة الحرة.

 .8إجراء أساسي
البضائع المسمو بإدخالها إلى المنطقة الحرة المستحقة لإلعفاء من الرسوم و الضرائب
الداخلية أو إعادتها عند تصديرها ،تستفيد من اإلعفاء من تلك الرسوم و الضرائب أو إعادتها بعد
إدخالها إلى المنطقة الحرة.

 .9إجراء موصى به
ينباي أال تطلب الجمارك بيانا ً بالبضههههائع بالنسههههبة للبضههههائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة
الحرة مباشرة من الخارج إذا كانت المعلومات موجودة في المستندات المرافقة للبضاعة.

التأمين
 .10إجراء موصى به
ينباي أال تطلب الجمارك تأمينا ً للسما بإدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة.

العمليات المسموح بها
 .11إجراء أساسي
يسهمً بأن تخضهع البضهائع المدخلة إلى المنطقة الحرة للعمليات الالزمة لحف ها وأشهكال
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المناولة العادية لتحسهين تاليفها أو جودتها التسهويقية أو إلعدادها للشهحن ،كتجزئة الكمية السهائبة،
فصل مجموعات الطرود ،و الفرز والتصنيم ،وإعادة التعبئة.

 .12إجراء أساسي
إذا سمحت السلطات المختصة بعمليات المعالجة أو التصنيع في المنطقة الحرة ،فإن عليها
تحديد تلك العمليات التي يجوز أن تخضع لها البضائع بشكل عام وقأو مفصل ،من خالل تن يم
يطبق في كامل المنطقة الحرة أو السلطة الممنوحة للمؤسسة التي تقوم بإجراء هذه العمليات.

البضائع التي تستهلك داخل المنطقة الحرة
 .13إجراء أساسي
يجب أن يعدد التشريع الوطني الحاالت التي يجوز فيها إعفاء البضائع التي تستهلك ضمن
المنطقة الحرة من الرسوم و الضرائب ،ويجب أن يحدد الشروط الواجب توافرها.

مدة البقاء
 .14إجراء أساسي
ال يجوز تحديد فترة محددة لبقاء البضائع في المنطقة الحرة إال في ظروف استثنائية فقط.

نقل الملكية
 .15إجراء أساسي
يجب السما بنقل ملكية البضائع المدخلة إلى المنطقة الحرة.

إخراج البضاعة
 .16إجراء أساسي
يسمً بإخراج الب ضائع المدخلة إلى المنطقة الحرة أو المنتجة فيها إلى منطقة حرة أخرى
جزئيا أو بالكامل ،أو بوضههعها تحت إجراء جمركي آخر مع مراعاة التقيد بالشههروط واإلجراءات
المطبقة في كل حالة.

 .17إجراء أساسي
البيان الوحيد المطلوب إلخراج البضاعة من منطقة حرة هو بيان البضائع المطلوب عادة
لإلجراء الجمركي المطبق على تلك البضاعة.

 .18إجراء موصى به
إذا لزم تقديم مستند إلى الجمارك بالنسبة للبضائع التي ترسل مباشرة إلى الخارج عند إخراجها من
منطقة حرة فينباي أال تطلب الجمارك معلومات أكثر مما هو موجود مسبقا ً في المستندات المرافقة.

–

84

Revised Kyoto Convention

تقدير الرسوم و الضرائب
 . 19إجراء اساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني النقطة الزمنية التي تؤخذ في االعتبار لارض تحديد قيمة
و كمية البضاعة التي يجوز أخذها لالستعمال الداخلي عند إخراجها من منطقة حرة ،و فئات رسوم
و ضرائب االستيراد أو الرسوم و الضرائب الداخلية المطبقة عليها حسبما تكون الحال.

 .20إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني القواعد المطبقة لتحديد مقدار رسوم وضرائب االستيراد
أو الرسوم و الضرائب الداخلية المفروضة – تبعا ً للحال  -على البضائع التي يتم أخذها لالستعمال
الداخلي بعد معالجتها أو تصنيعها في المنطقة الحرة.

إغالق منطقة حرة
 .21إجراء أساسي
في حالة إغال منطقة حرة ،يمنً أصحاب الشأن مهلة كافية لنقل بضائعهم إلى منطقة
حرة أخرى أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر ،شريطة االلتزام بالشروط و اإلجراءات المطبقة
في كل حالة.
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الملحق الخاص ()E
الترانزيت (العبور)

–
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الملحق الخاص ()E
الفصل األول
الترانزيت الجمركي

–
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الملحق الخاص ()E
الفصل األول
الترانزيت الجمركي
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصههد بعبارة "المرسههل اليه المعتمد ) "(Authorized consigneeالشههخص المخول من قبل
الجمارك باستقبال البضاعة مباشرة بمقره دونما حاجة لتقديمها إلى جمرك المقصد.
يقصههههههد بعبارة "المرسههههههل المعتمد ) "(Authorized consignorالشههههههخص المخول من قبل
الجمارك بإرسال البضاعة مباشرة من مقره دونما حاجة لتقديمها إلى جمرك الماادرة.
يقصد بعبارة "مركز الرقابة ) "(Control officeالجمرك المسؤول عن "مرسل معتمد" أو
"مرسههل إليه معتمد" أو أكثر ،،و هو يقوم في هذا الخصههوص بمهمة رقابية خاصههة لكافة عمليات
الترانزيت الجمركي.
يقصههههههههد بعبههارة "الترانزيههت الجمركي ) "(Customs transitاإلجراء الجمركي الههذي يتم
بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من جمرك إلى آخر.
يقصد بعبارة "عملية الترانزيت الجمركي ) "(Customs transit operationنقل البضائع من
جمرك الماادرة إلى جمرك المقصد بموجب الترانزيت الجمركي.
يقصههههههههد بعبههارة "جمرك الماههادرة ) "(Office of departureأي جمرك تبههدأ منههه عمليههة
الترانزيت الجمركي.
يقصهههههههد بعبارة "جمرك المقصهههههههد ) "(Office of destinationأي جمرك تنتهي فيه عملية
الترانزيت.
يقصد بعبارة "وحدة النقل ):"(Transport-unit
أ  -الحاويات التي يبلغ حجمها الداخلي مترا ً مكعبا أو أكثر ،بما فيها أبدانها القابلة للفك؛
ب-

مركبات الطر  ،بما فيها المقطورات و نصم المقطورات؛

ج-

عربات السكك الحديدية المقفلة أو المكشوفة؛

د  -الصنادل ،و الزوار وغيرها من السفن؛
ه  -الطائرات

المبدأ
–

88

Revised Kyoto Convention

 .1إجراء أساسي
يخضع الترانزيت الجمركي ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق
عليه.

مجال التطبيق
 . 2إجراء أساسي
على الجمارك السما بنقل البضائع بموجب الترانزيت الجمركي في أراضيها:
أ  -من جمرك دخول إلى جمرك خروج؛
ب-

من جمرك دخول إلى جمرك داخلي؛

ج  -من جمرك داخلي إلى جمرك خروج؛ و
د  -من جمرك داخلي إلى جمرك داخلي آخر.

 .3إجراء أساسي
ال تخضع البضائع المنقولة بموجب الترانزيت الجمركي لسداد الرسوم و الضرائب شريطة
التقيد بالشروط المحددة من قبل الجمارك و تقديم تأمين مطلوب.

 .4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني األشخاص المسؤولين أمام الجمارك عن الوفاء بااللتزامات
الناجمة عن الترانزيت الجمركي ،وخاصة ضمان تقديم البضائع بحالة سليمة إلى جمرك المقصد
وفقا للشروط المفروضة من قبل الجمارك.

 . 5إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تعتمد األشخاص كمرسلين معتمدين و مرسل اليهم معتمدين عندما تقتنع
بوفائهم للشروط المحددة من قبل الجمارك.

اإلجراءات في جمرك المغادرة
(أ )

بيان البضائع للترانزيت الجمركي

 .6إجراء أساسي
يجب قبول أي مستند تجاري أو مستند نقل يبين بوضو البيانات الالزمة كجزء وصفي
من بيان البضائع للترانزيت الجمركي ،ويجب تدوين هذا القبول في المستند.

 .7إجراء موصى به
–
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ينباي للجمارك أن تقبل كبيان البضائع للترانزيت الجمركي أي مستند تجاري أو مستند
نقل لإلرسالية ذات الصلة ،المستوفية لكافة متطلبات الجمارك .ويجب تدوين هذا القبول في المستند.

(ب) األختام و تحديد اإلرساليات
 .8إجراء أساسي
على الجمرك بمركز الماادرة اتخاذ كل ما يلزم لتمكين جمرك المقصد من تحديد اإلرسالية
و كشم أي تدخل غير مصر به.

 .9إجراء موصى به
مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية األخرى ،ينباي للجمارك أال تطلب موافقة مسههههههبقة
على وحدات النقل بوجه عام باية نقل البضاعة تحت الختم الجمركي.

 .10إجراء أساسي
إذا نقلت إرسالية في وحدة نقل ولزم وضع الختم الجمركي ،ينباي وضع األختام الجمركية
على وحدة النقل ذاتها شريطة أن تكون وحدة النقل مصممة ومجهزة بحيث
أ-

يمكن وضع األختام الجمركية بيسر وفعالية عليها؛

ب-

ال يمكن إخراج أو إدخال أية بضهههههائع إلى أو من الجزء المختوم من وحدة
النقل دون ترك آثار ظاهرة للعبث أو دون كسر الختم الجمركي؛

ج-

ال تحتوي على أماكن مخفية يمكن إخفاء بضائع داخلها؛

د-

يمكن الوصول بيسر إلى كافة أماكن استيعاب البضائع للتفتيش
الجمركي.

تقرر الجمارك ما إذا كانت وحدات النقل مأمونة ألغراض الترانزيت الجمركي.

 .11إجراء موصى به
إذا أمكن التعرف على البضائع دون ارتياب من واقع المستندات المرافقة ،فينباي السما
بنقل البضائع عموما ً دون ختم جمركي أو أداة إغال  .لكن يجوز اإللزام بوضع ختم جمركي أو
أداة إغالقفي الحاالت التالية
-

إذا رأى جمرك الماادرة لزوم ذلك في ضوء نتائج إدارة المخاطر؛

-

إذا تيسرت بذلك عملية الترانزيت الجمركي ككل؛ أو

-

إذا نصت على ذلك اتفاقية دولية.

–
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 .12إجراء أساسي
إذا كان لزم نقل إرسالية ،من حيث المبدأ ،تحت الختم الجمركي وتعذر وضع الختم
الجمركي بفعالية على وحدة النقل ،فيجب تحديدها والتمكين من كشم أي تدخل غير مصر به
بسهولة من خالل
-

المعاينة التامة للبضائع وتدوين نتائج المعاينة على مستند الترانزيت؛

-

وضع األختام الجمركية أو أدوات اإلغال على كل طرد على حدة؛

-

الوصههم الدقيق للبضههاعة اسههتنادا إلى العينات والمخططات و الرسههومات و الصههور أو
أية وسائل مماثلة إلرفاقها بمستند الترانزيت.

-

تحديد طر سير دقيقة و حدود زمنية دقيقة

-

مرافقة حراسة جمركية

وعلى الرغم من ذلك ،يقتصهههههر قرار حق اإلعفاء عن وضهههههع الختم الجمركي على وحدة
النقل على الجمارك وحدها.

 .13إجراء أساسي
إذا حددت الجمارك فترة زمنية للترانزيت الجمركي ،فيجب أن تكون ألغراض
عملية الترانزيت.

 .14إجراء موصى به
ينباي للجمارك تمديد أية فترة تم تحديدها في البداية بناء على طلب صاحب الشأن
وألسباب تراها مقبولة.

 .15إجراء أساسي
ال يجوز للجمارك اإللزام بما يلي:
(أ)

أن تسلك البضائع خط سير معيناً؛ أو

(ب)

أن تنقل البضائع بمرافقة الحراسة الجمركية

إال اذا رأت أنه إجراء ال يمكن االستاناء عنه.

األختام الجمركيــة
 .16إجراء أساسي
–
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يجب أن تتوفر في األختام الجمركية و أدوات اإلغال الحد األدنى من الشروط الموضحة
في مرفق هذا الفصل.

 .17إجراء موصى به
ينباي قبول األختام الجمركية و عالمات التعريم المثبتة من قبل الجمارك األجنبية
ألغراض عملية الترانزيت الجمركي إال إذا:
 اعتبرت أنها غير كافية؛ كانت غير محكمة؛ أو-

باشرت الجمارك تفتيش البضاعة.

إذا قبلت األختام الجمركية وعالمات التعريم األجنبية في منطقة جمركية ،فينباي أن
تمنً نفس الحماية القانونية في تلك المنطقة كاألختام وأدوات اإلغال الجمركية الوطنية.

 .18إجراء موصى به
إذا قامت الدوائر الجمركية المعنية بفحص األختام و أدوات اإلغال أو فحص البضاعة،
فينباي لها تدوين النتائج على مستند الترانزيت.

اإلجراءات في الطــريق
 .19إجراء أساسي
يقبل بتايير جمرك المقصههد دون إشههعار مسههبق إال إذا كانت الجمارك قد حددت ضههرورة
الموافقة المسبقة.

 .20إجراء أساسي
يجب السما بنقل البضاعة من وحدة نقل إلى أخرى دون إذن الجمارك شريطة أال يكون
قد تم كسر األختام أو أدوات الالق الجمركية أو العبث بها.

 .21إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تسمً بنقل بضائع قيد الترانزيت الجمركي ضمن وحدة نقل تحمل
بضائع أخرى بنفس الوقت شريطة أن تقتنع بأنه يمكن التعرف على بضائع الترانزيت وسيتم الوفاء
بالمتطلبات األخرى.

 .22إجراء موصى به
ينباي أن تلزم الجمارك صاحب الشان بإبال أقرب جمرك أو سلطات مختصة أخرى
على الفور بالحوادت أو غيرها من األحدات غير المتوقعة التي تؤثر بصورة مباشرة على عملية
الترانزيت الجمركي.

إنهاء الترانزيت الجمركي
–
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 .23إجراء أساسي
يجب أال يقتضي التشريع الوطني بالنسبة إلنهاء عملية الترانزيت الجمركي ،أكثر من
تقديم البضاعة و بيان البضائع ذات الصلة إلى جمرك المقصد خالل أية فترة زمنية محددة ،دون
أن تكون البضاعة قد خضعت ألي تايير ودون أن تكون قد استعملت ،على أن تكون األختام
الجمركية ،أدوات اإلغال وعالمات التعريم سليمة.

 .24إجراء أساسي
يجب على جمرك المقصد اتخاذ الترتيبات دون تأخير إلنهاء عملية الترانزيت الجمركي
بعد أن تقتنع بالوفاء بكافة الشروط حالما تصبً البضاعة تحت رقابته.

 .25إجراء موصى به
ينباي أال يترتب على عدم اتباع خط سههههههير معين أو عدم تقيد بالفترة الزمنية المحددة
اسههههتيفاء أية رسههههوم أو ضههههرائب قد تتوجب ،شههههريطة أن تقتنع الجمارك بالوفاء بكافة المتطلبات
األخرى.

االتفاقيات الدوليـة المتعلقة بالترانزيت الجمركـي
 .26إجراء موصى به
ينباي ل طراف المتعاقدة أن تن ر باهتمام في إمكانية االنضمام إلى اتفاقيات دولية متعلقة
بالترانزيت الجمركي .وإذا لم تكن في وضههع يمكن فيه االنضههمام إلى تلك االتفاقيات الدولية ،فإنه
ينباي لها أن تأخذ في االعتبار اإلجراءات األسههههاسههههية واإلجراءات الموصههههى بها الواردة في هذا
الفصهههل ،عند صهههياغة اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف باية وضهههع إجراء الترانزيت الجمركي
الدولي.

–
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المرفق
الحد األدنى من الشروط المطلوب توافرها في األختام الجمركية
وأدوات اإلغالق
أ  -يجب أن تتوفر في األختام الجمركية وأدوات اإلغال الحد األدنى من الشروط على النحو
التالي:
 - 1الشروط العامة المتعلقة باألختام وأدوات اإلغال :
يجب أن تكون األختام وأدوات اإلغال :
(أ )

قوية ومتينة؛

(ب )

تكون قابلة التثبيت بسهولة وسرعة؛

(ج )

تكون قابلة التدقيق والتأكد بسهولة؛

(د )

ال يمكن إزالتها أو فكها دون كسرها ،أو العبث بها دون ترك اتثار
عليها؛

(ه )

ال يمكن استخدامها ألكثر من مرة ما عدا األختام المعدة الستخدام متعدد
(كاألختام اإلليكترونية مثالً)؛

(و )

يصعب قدر اإلمكان نسخها أو تقليدها.

 - 2المواصفات المادية ل ختام:
(أ )

يجب أن يكون شكل وحجم الختم بحيث يمكن مالح ة أي عالمات مميزة
بسهولة؛

(ب )

يجب أن يكون حجم كل ثقب في الختم مطابقا ً لحجم الرابط المستخدم ،وأن يكون
وضعه بحيث أن يمسك الرابط في مكانه بقوة بعد إغال الختم؛

(ج )

يجب أن تكون المادة المستخدمة متينة بصورة كافية لتمنع كسرا ً
عرضياً ،اهتراء مبكرا ً (نتيجة عوامل الطقس أو عمل كيمائي إلخ) أو
عبثا ً غير قابل للكشم.

(د )

يجب اختيار المادة المستخدمة باإلشارة إلى ن ام الختم المستخدم.

 - 3المواصفات المادية ألدوات اإلغال :
(أ )

–

يجب أن تكون األربطة قوية ومتينة ومقاومة للطقس والتآكل؛
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(ب ) يجب أال يتيً طول أداة اإلغال بفتً الثقب المختوم كليا ً أو جزئيا ً دون
كسر الختم أو أداة اإلغال  ،أو إظهار آثار تلم واضً؛
(ج )

يجب اختيار المادة المستخدمة باإلشارة إلى ن ام الختم المستخدم.

 - 4عالمات التعريم:
يجب وضع العالمات على الختم أو أداة اإلغال :
(أ )

بحيث أن يشير إلى أنه ختم جمركي ،ذلك بوضع عبارة "الجمارك" على
األرجً بإحدى اللاتين الرسميتين للمجلس (اإلنجليزية أو الفرنسية)؛

(ب ) بحيث أن يشير إلى البلد الذي قام بوضعه ،وذلك على األرجً بواسطة
العالمة المستخدمة لإلشارة إلى بلد المركبات اتلية في الحركة الدولية؛
(ج )

ب حيث أن يمكن تحديد الجمرك الذي قام بوضع الختم أو جرى وضعه
تحت تفويضه ،وذلك من خالل حروف أو أرقام الرمز مثالً.

ب  -يجب أن تتيً األختام أو أدوات اإلغال المثبتة من قبل المرسلين المعتمدين و غيرهم من
األشخاص المعتمدين ألغراض الترانزيت الجمركي لضمان األمن ل غراض الجمركية أمانا ً
فعليا ً يماثل أمان األختام المثبتة من قبل الجمارك ،كما يجب أن يمكن التعرف على الشخص
الذي قام بوضع تلك األختام و ذلك بواسطة أرقام تدون على مستند الترانزيت.

–
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الملحق الخاص )(E
الفصل الثاني
المسافنة (األقطرمـة)

–
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الملحق الخاص )(E
الفصل الثاني
المسافنة (األقطرمـة)
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههد بعبارة "المسهههافنة (األقطرمـهههههههههة) ) "(Transhipmentاالجراء الجمركي الذي يتم
بموجبه نقل البضههههائع تحت رقابة الجمارك من وسههههيلة نقل واردة إلى وسههههيلة نقل صههههادرة داخل
منطقة الجمرك الذي يمثل مركز كل من االستيراد والتصدير.

المبادئ
 .1إجراء أساسي
تخضههع المسههافنة (األقطرمة) ألحكام هذا الفصههل و ألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق
عليه.

 .2إجراء أساسي
ال تخضع البضائع المسمو بمسافنتها لسداد الرسوم و الضرائب شريطة الوفاء بالشروط
المحددة من قبل الجمارك.

 .3إجراء موصى به
ينباي عدم رفق المسافنة لمجرد أسباب تتعلق ببلد منشأ البضائع أو البلد الواردة منه أو بلد
المقصد.

السماح بالمسافنة (األقطرمـة)
(أ)

البيان

 .4إجراء أساسي
ال يطلب سوى بيان واحد للبضائع ألغراض المسافنة.

 .5اجراء أساسي
–
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يجب قبول أي مسههتند تجاري أو مسههتند نقل يبين بوضههو البيانات الالزمة على أنه الجزء
الوصفي من بيان البضائع لارض المسافنة و يجب تدوين هذا القبول في المستند.

 .6إجراء أساسي
ينباي للجمارك أن تقبل كبيان البضائع للمسافنة أي مستند تجاري أو مستند نقل لالرسالية
المعنية المستوفية لكافة متطلبات الجمارك .ويجب تدوين هذا القبول في المستند.

(ب) معاينة البضائع و تعريفها
 .7إجراء أساسي
على الجمارك ،عند الضههههرورة ،اتخاذ إجراء عند االسههههتيراد للتأكد من أن تكون البضههههائع
المطلوب مسههافنتها قابلة للتعرف عليها عند تصههديرها وأن يمكن كشههم أي تدخل غير مسههمو به
بيسر.

(ج) إجراءات رقابة إضافية
 .8إجراء أساسي
إذا حددت الجمارك مهلة لتصهههدير البضهههائع المصهههر عنها للمسهههافنة فيجب أن تكون تلك
المهلة كافية ألغراض المسافنة.

 .9إجراء موصى به
ينباي للجمارك تمديد أية مهلة تم تحديدها في البداية بناء على طلب صههههههاحب الشههههههأن و
ألسباب تراها مقبولة.

 .10إجراء موصى به
يجب أال يترتب على عدم التقيد بالمهلة المحددة اسهههههتيفاء أية رسهههههوم وضهههههرائب قد تتوجب
شريطة أن يقتنع الجمرك بأنه قد تم الوفاء بكافة المتطلبات األخرى.

(د) العمليات المسموح بها
 -11إجراء موصى به
ينباي للجمارك السههههما للبضههههائع في المسههههافنة بأن تخضههههع لعمليات من شههههأنها تيسههههير
تصديرها ،بناء على طلب صاحب الشأن ومع مراعاة الشروط التي قد تضعها الجمارك.
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الملحق الخاص )(E
الفصل الثالث
نقل البضائع على طول الساحل
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الملحق الخاص )(E
الفصل الثالث
نقل البضائع على طول الساحل
تعريـف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصههههههد بعبارة "إجراء نقل البضههههههائع على طول السههههههاحل (The carriage of goods
) "coastwise procedureاإلجراء الجمركي الذي يتم بموجبه تحميل:

(ا)

البضائع في التداول الحر ،و

(ب)

البضهههائع المسهههتوردة التي لم يصهههر عنها بشهههرط نقلها في سهههفينة خالف مركب
االستيراد التي وصلت فيه إلى المنطقة الجمركية،

على متن مركب في مكان ما في المنطقة الجمركية ،ويتم نقلها إلى مكان آخر في نفس المنطقة
الجمركية حيث يجري تفرياها فيها.

المبـدأ
 .1إجراء أساسي
يخ ضع إجراء نقل الب ضائع على طول ال ساحل ألحكام هذا الفصل و ألحكام الملحق العام
في حدود ما ينطبق عليه.

مجال التطبيق
 .2إجراء أساسي
على الجمارك أن تسههمً بنقل البضههائع بمقتضههى إجراء نقل البضههائع على طول السههاحل
على متن مركب يحمل بضههائع أخرى في الوقت ذاته شههريطة أن تتأكد من أنه يمكن التعرف على
البضائع و أنه سيتم الوفاء بالشروط األخرى.

 .3إجراء موصى به
ينباي أال تطلب الجمارك فصهههههل البضهههههائع في التداول الحر المنقولة بموجب إجراء نقل
البضهههههائع على طول السهههههاحل ،عن غيرها من البضهههههائع المنقولة على متن المركب إال إذا رأت
ضرورة ذلك ألغراض الرقابة.

 .4إجراء موصى به
ينباي أن تسههمً الجمارك بنقل البضههائع بموجب إجراء نقل البضههائع على طول السههاحل
على متن مركب سهههههيتوقم بميناء أجنبي أثناء رحلته بمحاذاة السهههههاحل ،بناء على طلب صهههههاحب
الشأن و مع مراعاة الشروط التي ترى الجمارك ضرورتها.
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 .5إجراء موصى به
عندما يسمً لمركب سيتوقم في مكان أو أماكن خارج المنطقة الجمركية بنقل بضائع
بموجب إجراء نقل البضائع على طول الساحل ،فانه ال يتوجب ترصيص تلك البضائع اال بناء على
طلب صاحب الشأن أو عندما ترى الجمارك ضرورة الترصيص كي تضمن عدم إخراج تلك
البضائع من المركب أو إضافة بضائع أخرى إليها دون أن ي هر ذلك بسهولة.

 .6إجراء موصى به
إذا أضههطر مركب ينقل بضههائع بموجب إجراء نقل البضههائع على طول السههاحل ،للخروج
عن طريقه المقررة و التوقم في مكان خارج المنطقة الجمركية ،فينباي للجمارك أن تعتبر تلك
الب ضائع على أنها ال تزال تحت إجراء نقل الب ضائع على طول الساحل ،شريطة أن تتأكد من أن
البضائع هي تلك التي وضعت أصال تحت االجراء.

التحميل والتفريغ
 .7إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشهههههريع الوطني األماكن المعتمدة لتحميل وتفريغ البضهههههائع تحت إجراء
النقل على طول الساحل واألوقات التي يجوز فيها القيام بالتحميل والتفريغ.

 .8إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تسمً بتحميل أو تفريغ البضائع في أي مكان وفي أي وقت ،بناء على
طلب صهههههاحب الشهههههأن و في حالة مركب ال يحمل إال بضهههههائع في التداول الحر تحت إجراء نقل
البضائع على طول الساحل.

 .9إجراء موصى به
بناء على طلب صهههههاحب الشهههههأن ،ينباي للجمارك أن تسهههههمً بتحميل أو تفريغ البضهههههائع
الخاضعة إلجراء نقلها على طول الساحل ،في مكان غير المكان المعتمد عادة لذلك الارض وإن
كان المركب يحمل أيضهها بضههائع مسههتوردة غير مصههر عنها أو بضههائع قيد أي إجراء جمركي
آخر .ويجب أن تقتصر المصاريم المتوجبة على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

 .10إجراء موصى به
إذا تم تحويل خط سههير المركب الذي ينقل بضههائع بموجب إجراء نقل البضههائع على طول
السهههههاحل أثناء الرحلة فينباي للجمارك ،بناء على طلب صهههههاحب الشهههههأن ،السهههههما بتفريغ تلك
البضهههائع في مكان غير المكان المقصهههود أصهههال .ويجب أن تقتصهههر المصهههاريم المتوجبة على
التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة.

 .11إجراء أساسي
إذا اعترض حادت أو قوة قاهرة نقل البضائع تحت إجراء نقل البضائع على طول الساحل
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فانه على الجمارك أن تطلب من الربان أو شهههههخص معني آخر اتخاذ تدابير احتياطية معقولة لمنع
دخول البضههائع في تداول غير مسههمو به ،وإشههعار الجمارك أو غيرها من السههلطات المختصههة
بطبيعة الحادت أو ال رف الذي اعترض الرحلة.

 .12إجراء أساسي
إذا كان المركب الذي ينقل بضهههههههائع بموجب إجراء نقل البضهههههههائع على طول
الساحل ،يحمل أيضا بضائع مستوردة لم يصر عنها أو بضائع قيد إجراء جمركي آخر
فإن على الجمارك السههما بتحميل أو تفريغ البضههائع الخاضههعة إلجراء النقل على طول
الساحل بأسرع ما يمكن بعد وصول المركب إلى مكان التحميل أو التفريغ.

المستندات
 .13إجراء أساسي
على الجمارك أال تطلب من الربان أو شهههخص معني آخر إال تقديم مسهههتند واحد يوضهههً
بيانات المركب وقائمة البضههائع التي سههيتم نقلها بموجب إجراء نقل البضههائع على طول السههاحل،
مع إيضههها الميناء أو الموانئ التي سهههتفر فيها في المنطقة الجمركية .وتشهههكل هذا المسهههتند بعد
ت هيره من قبل الجمارك تصريحا ً بنقل البضائع بموجب إجراء نقل البضائع على طول الساحل.

 .14إجراء موصى به
ينباي للجمارك منً تفويق عام للمراكب التي تزاول التجارة بانت ام بين موانئ معينة،
بنقل البضائع بموجب إجراء النقل على طول الساحل.

 .15إجراء موصى به
إذا منً تصهههريً عام لمركب ما ،فينباي أال تطلب الجمارك قبل تحميل البضهههائع سهههوى
كشم بالبضائع المراد نقلها بموجب إجراء نقل البضائع على طول الساحل.

 .16إجراء موصى به
ينباي أال تطلب الجمارك ،من الربان أو شههخص معني آخر فيما يتعلق بالبضههائع التي يتم
تنزيلها من المركب المشمول بتصريً خاص ،إال تقديم صورة عن التصريً الذي يبين البضائع
المراد تنزيلها بذلك الميناء .وأما في حالة المركب الممنو لها تصههههههريً عام فينباي أال يطلب
سوى كشم بالبضائع التي جرى تنزيلها.

التأمين
 .17إجراء أساسي
يجب أال يطلب التأمين إال إذا رأت الجمارك أنه ال غنى عنه بالنسبة للبضائع في
التداول الحر المنقولة بموجب إجراء نقل البضههههائع على طول السههههاحل التي قد تخضهههههع
لرسوم وضرائب التصدير إذا تم تصديرها ،أو التي تخضع ألحكام المنع أو القيد الخاصة
بالتصدير.
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(F) الملحق الخاص
التصنيع
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الملحق الخاص )(F
الفصل األول
التصنيع بالداخل
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الملحق الخاص )(F
الفصل األول
التصنيع بالداخل
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههد بعبارة "البضهههههاعة الناتجة ) "(Compensating Goodsالمنتجات التي تنشهههههأ عن
تصنيع أو معالجة أو تصليً البضاعة المسمو لها باستخدام إجراء التصنيع بالداخل.
يقصهههد بعبارة "البضهههاعة المسهههاوية ) "(Equivalent Goodsبضهههاعة محلية أو مسهههتوردة
مماثلة في الو صم والجودة والخ صائص الفنية للب ضاعة التي تم ا ستيرادها للت صنيع بالداخل مما
تحل محلها.
يقصههههد بعبارة "التصههههنيع بالداخل ) "(Inward Processingاإلجراء الجمركي الذي يمكن
بموجبه إدخال بضههههاعة معينة في منطقة جمركية معفاة من رسههههوم وضههههرائب االسههههتيراد إعفاءا ً
مشروطا ً ،على أساس أن تكون تلك البضاعة مطلوبة لتصنيعها أو معالجتها أو تصليحها ،ومن ثم
تصديرها الحقاً.

المبدأ
 - 1إجراء أساسي
يخضههههع التصههههنيع بالداخل ألحكام هذا الفصههههل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق
عليه.

مجال التطبيق
 – 2إجراء أساسي
يمنً للبضاعة المدخلة لتصنيعها بالداخل إعفاء كلي مشروط من رسوم وضرائب
االستيراد .ويجوز على الرغم من ذلك تحصيل رسوم وضرائب االستيراد على أي منتجات ناشئة
من عملية تصنيع البضاعة المدخلة لتصنيعها بالداخل وال يعاد تصديرها ،أو تعالج بطريقة تجعلها
غير ذات قيمة تجاريا ً ،بما فيها مخلفاتها.

 – 3إجراء أساسي
ال يقتصر التصنيع بالداخل على بضائع مستوردة من الخارج مباشرة ،بل ويسمً به أيضا ً
للبضائع التي سبق إخضاعها إلجراء جمركي آخر.

 – 4إجراء موصى به
ينباي عدم رفق التصنيع بالداخل على مجرد أساس بلد منشأ البضاعة ،أو البلد الذي
وصلت منه ،أو بلد مقصدها.
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 – 5إجراء أساسي
ال يقتصر حق استيراد البضاعة لتصنيعها بالداخل على صاحب البضاعة المستوردة.

 – 6إجراء موصى به
إذا كانت البضههاعة المطلوب اسههتخدامها موردة من قبل شههخص مسههتقر في الخارج تنفيذا ً
لعقد مبرم معه فال ينباي رفق التصهههههنيع بالداخل على أسهههههاس أن بضهههههائع مماثلة في الوصهههههم
والجودة والخصائص الفنية متوفرة في منطقة االستيراد الجمركية.

 - 7إجراء موصى به
ينباي أال يفرض للتصنيع بالداخل شرط إمكانية تحديد وجود البضاعة المستوردة في
المصنوعات الناتجة إذا أمكن
(أ)

تحديد البضاعة على النحو التالي
 بتقديم تفاصيل المواد الداخلة فيها وطريقة تصنيع المنتجات الناشئة ،أو
 بالرقابة الجمركية أثناء عمليات التصنيع،
أو

(ب) إذا انتهى اإلجراء بتصدير المنتجات المتحصل عليها من معالجة بضاعة مماثلة في
الوصم والجودة والخصائص الفنية لتلك المدخلة لتصنيعها بالداخل.

وضع البضائع تحت التصنيع بالداخل
(أ) السماح بالتصنيع بالداخل
 – 8إجراء أساسي
يجب أن يحدد الت شريع الوطني الحاالت التي يلزم فيها الح صول على موافقة م سبقة على
التصنيع بالداخل ،والسلطات المخولة لمنً تلك الموافقة.

 - 9إجراء أساسي
يجب أن يحدد في إجازة التصههههههنيع بالداخل طريقة إجراء العمليات المسههههههمو بها تحت
التصنيع بالداخل.

 - 10إجراء موصى به
إذا تم تقديم طلب للتصههنيع بالداخل بعد اسههتيراد البضههاعة وكان مسههتوفيا ً لمعايير الموافقة
فينباي منً الموافقة بأثر رجعي.
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 – 11إجراء موصى به
ينباي أن تمنً موافقة عامة ل شههخاص الذين يقومون بعمليات التصههنيع الداخلي بصههورة
منت مة وبناء على طلب منهم ،لتاطي تلك العمليات.

 – 12إجراء أساسي
إذا كان المقصود من البضاعة المدخلة لتصنيعها بالداخل أن يتم إخضاعها لتصنيع معين
أو معالجة معينة فيجب أن تحدد السلطات المختصة نسبة الناتج من العملية أو توافق عليها بالرجوع
إلى ال روف الفعلية التي يتم تنفيذها فيها ،على أن يحدد وصم وجودة وكمية مختلم المصنوعات
الناتجة على أساس تحديد تلك النسبة أو الموافقة عليها.

 – 13إجراء موصى به
إذا كانت عمليات التصنيع بالداخل
 تتعلق ببضاعة تبقى خصائصها ثابتة بشكل معقول؛
 يتم إجراؤها عادة وفق شروط فنية محددة بوضو ؛ و
 تؤدي إلى بضاعة ناتجة ذات جودة ثابتة؛
فينباي للسلطات المختصة تحديد نسب قياسية للناتج المطبق على تلك العمليات.

(ب) تدابير خاصة بتحديد البضاعة
 – 14إجراء أساسي
يجب أن تقوم الجمارك بوضع الشروط المتعلقة بتحديد البضاعة لتصنيعها بالداخل .ويجب
عند القيام بذلك أن تؤخذ في االعتبار طبيعة البضاعة ،والعملية المطلوب إجراؤها ،وأهمية المصالً
المتعلقة بها.

بقاء البضاعة في المنطقة الجمركية
 – 15إجراء أساسي
تحدد الجمارك الفترة الزمنية للتصنيع بالداخل لكل حالة.

 – 16إجراء موصى به

ينباي للجمارك أن تمدد الفترة المحددة مبدئيا ً بناء على طلب من صاحب الشأن وألسباب
تراها الجمارك وجيهة.

 – 17إجراء موصى به
ينباي وضع الحكم الستمرار التصنيع بالداخل في حالة نقل ملكية البضاعة المستوردة
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والمصنوعات الناتجة إلى شخص ثالث شريطة أن ذلك الشخص يتحمل التزامات الشخص الممنو
له الموافقة.

 – 18إجراء موصى به
ينباي للسههلطات المختصههة أن تسههمً بالقيام بعمليات التصههنيع المطلوب إجراؤها من قبل
شههههخص غير الشههههخص الممنو له تسهههههيالت التصههههنيع الداخلي .وال يلزم نقل ملكية البضههههاعة
المدخلة للتصنيع الداخلي شريطة أن الشخص الممنو له تسهيالت التصنيع بالداخل يبقى مسئوالً
أمام الجمارك عن التقيد بالشروط المذكورة في الموافقة لكامل فترة العمليات.

 – 19إجراء أساسي
يجب وضع الحكم للسما بتصدير البضاعة الناتجة عن طريق جمرك غير الجمرك الذي
سبق عن طريقه استيراد البضاعة الخاضعة للتصنيع بالداخل.

إنهاء التصنيع بالداخل
أ –التصدير
 – 20إجراء أساسي
يجب وضع الحكم للسما بإنهاء إجراءات التصنيع بالداخل بتصدير المصنوعات الناتجة
ضمن إرسالية واحدة أو أكثر.

 – 21إجراء أساسي
على السلطات المختصة ،بناء على طلب من صاحب الشان ،الموافقة على إعادة تصدير
البضاعة بنفس حالة استيرادها مع إنهاء التصنيع بالداخل.

ب – طرق أخرى للتصرف
 – 22إجراء موصى به
ينباي وضع الحكم إليقاف أو إنهاء التصنيع بالداخل بوضع البضاعة المستوردة أو
المصنوعات الناتجة تحت إجراء جمركي آخر شريطة االلتزام بالشروط واإلجراءات المعمول بها
في كل حالة.

 - 23إجراء موصى به
ينباي أن ينص التشريع الوطني على وجوب أن ال يزيد مقدار رسوم وضرائب االستيراد
المطبقة في الحالة التي ال يتم فيها تصدير المصنوعات الناتجة ،عن مقدار رسوم وضرائب
االستيراد المطبقة على البضائع المستوردة المدخلة لتصنيعها بالداخل.

 – 24إجراء أساسي
–
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يجب و ضع الحكم إلنهاء الت صنيع بالداخل فيما يتعلق بالب ضائع التي تلفت نتيجة لطبيعتها
طالما يتم تصدير المصنوعات الناتجة شريطة أن يتم إثبات ضياعها بما تقتنع به الجمارك.

 – 25إجراء موصى به
ينباي أن تعتبر المصهههههنوعات المتحصهههههل عليها من معالجة البضهههههاعة المسهههههاوية بأنها
مصنوعات ناتجة ألغراض هذا الفصل (استعاضةً بالبضاعة المساوية).

 – 26إجراء موصى به
ينباي أن تسمً الجمارك ،عند إجازة االستعاضة بالبضائع المساوية ،بتصدير المصنوعات
الناتجة قبل استيراد بضاعة معينة لتصنيعها بالداخل.
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الملحق الخاص )(F
الفصل الثاني
التصنيع بالخارج

–
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الملحق الخاص )(F
الفصل الثاني
التصنيع بالخارج
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "البضائع الناتجة ) "(Compensating Goodsالمنتجات المتحصل عليها بالخارج
والناتجة من تصنيع أو معالجة أو تصليً بضائع مصدرة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج.
يقصد بعبارة "التصدير المؤقت للتصنيع بالخارج
) "Processingاإلجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه التصدير المؤقت لبضائع موجودة في التداول
الحر بمنطقة جمركية لتصنيعها أو معالجتها أو تصليحها بالخارج ،ثم إعادة استيرادها مع اإلعفاء
الكلي أو الجزئي من رسوم وضرائب استيرادها ً.
(Temporary Exportation for Outward

المبدأ
 – 1إجراء أساسي
يخضع التصنيع بالخارج ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

مجال التطبيق
 - 2إجراء موصى به
ينباي عدم رفق التصنيع بالخارج لمجرد أن البضاعة ستخضع للتصنيع أو المعالجة أو
التصليً ببلد معين.

 – 3إجراء أساسي
يجب عدم قصر التصدير المؤقت للتصنيع بالخارج على مالك البضاعة.

وضع البضائع تحت التصنيع بالخارج
أ – اإلجراءات التي تسبق التصدير المؤقت للبضائع
 – 4إجراء أساسي
–
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يجب أن يحدد التشهههههريع الوطني الحاالت التي يلزم فيها الحصهههههول على موافقة مسهههههبقة
للتصههههنيع بالخارج ،ويحدد السههههلطات المخولة بمنً تلك الموافقة .ويجب أن يقل عدد تلك الحاالت
بقدر ما يمكن.

 – 5إجراء موصى به
ينباي أن تمنً ل شهههههخاص القائمين بشهههههكل منت م بعمليات التصهههههدير المؤقت للتصهههههنيع
بالخارج ،وبناء على طلب منهم ،موافقة عامة تاطي تلك العمليات.

 – 6إجراء موصى به
ينباي أن تحدد السلطات المختصة نسبة الناتج من عملية معينة إذا كان مثل ذلك اإلجراء
من شأنه تسهيل التصدير المؤقت لعملية معينة للتصنيع بالخارج أو إذا رأت تلك السلطات لزومها.
وينباي أن تحدد أوصاف وجودة وكميات مختلم المصنوعات الناتجة بعد تعيين تلك النسبة.

ب – تدابير خاصة بتحديد البضاعة
 – 7إجراء أساسي
يجب أن تقوم الجمارك بوضع الشروط الخاصة بتحديد البضاعة لتصنيعها في الخارج.
ويجب عند القيام بذلك أن يؤخذ في االعتبار طبيعة البضاعة ،والعملية المطلوب إجراؤها ،وأهمية
المصالً المرتبطة.

بقاء البضائع خارج المنطقة الجمركية
 – 8إجراء أساسي
يجب أن تحدد الجمارك المدة الزمنية للتصدير المؤقت للتصنيع بالخارج في كل حالة.

 - 9إجراء موصى به
ينباي أن تمدد الجمارك المدة المحددة مبدئيا ً بناء على طلب من صاحب الشأن وألسباب
تراها وجيهة.

استيراد المصنوعات الناتجة
 – 10إجراء أساسي
يجب وضع الحكم للسما باستيراد المصنوعات الناتجة عن طريق جمرك غير الجمرك
الذي كان عن طريقه تم تصدير البضاعة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج.

 – 11إجراء أساسي
يجب وضع الحكم للسما باستيراد المصنوعات الناتجة ضمن إرسالية واحدة أو أكثر.
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 - 12إجراء أساسي
يجب أن تسمً السلطات المختصة ،بناء على طلب من الشخص المعني ،بإعادة استيراد
البضائع المصدرة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج ،معفاة ً من رسوم وضرائب االستيراد إذا تم إعادتها
بنفس الحالة.
وال ينطبق هذا اإلعفاء على رسوم وضرائب االستيراد التي سبق ردها أو إعفاؤها فيما
يتعلق بتصدير بضاعة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج.

 – 13إجراء أساسي
يجب وضع الحكم إلنهاء التصنيع بالخارج بالتصريً عن البضاعة بأنها للتصدير النهائي
شريطة التقيد بالشروط واإلجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة ،ما لم يقتق التشريع الوطني
إعادة استيراد بضاعة مصدرة مؤقتا ً لتصنيعها في الخارج.

الرسوم والضرائب المطبقة على المصنوعات الناتجة
 – 14إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني حد اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد عندما تؤخذ
المصنوعات الناتجة في االستعمال المحلي ،وطريقة احتساب ذلك اإلعفاء.

 – 15إجراء أساسي
يجب أال ينطبق اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد المنصوص عليه فيما يتعلق
بالمصنوعات الناتجة ،على الرسوم والضرائب التي سبق ردها أو إعفاؤها فيما يخص بتصدير
البضاعة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج.

 - 16إجراء موصى به
ينباي وضع الحكم إلعادة استيراد البضاعة المصدرة مؤقتا ً لتصنيعها بالخارج إذا تم
تصليحها بالخارج مجاناً ،معفاة ً كليا ً من رسوم وضرائب االستيراد بموجب شروط محددة في
التشريع الوطني.

 – 17إجراء موصى به
ينباي منً اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد إذا تم إخضاع المصنوعات الناتجة
إلجراء جمركي آخر قبل التصريً عنها لالستعمال المحلي.

 – 18إجراء موصى به
ينباي منً اإلعفاء من رسوم وضرائب االستيراد إذا تم نقل ملكية المصنوعات الناتجة
قبل أخذها لالستعمال المحلي.
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الملحق الخاص )(F
الفصل الثالث
رد الرسوم

–
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الملحق الخاص )(F
الفصل الثالث
رد الرسوم
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "رد الرسوم (الدروباك) ) "(Drawbackإعادة مبلغ رسوم وضرائب
االستيراد بموجب إجراء رد الرسوم.
يقصد بعبارة "إجراء رد الرسوم" اإلجراء الجمركي الذي يتم بموجبه إعادة رسوم
وضرائب االستيراد (كليا ً أو جزئياً) المستوفاة على البضاعة أو على المواد الداخلة فيها أو
المستهلكة في إنتاجها.
يقصد بعبارة "البضاعة المساوية ) "(Equivalent Goodsبضاعة محلية أو مستوردة
مماثلة في الوصم والجودة والخصائص الفنية للبضاعة الموضوعة تحت إجراء رد الرسوم ،التي
تحل محلها.

المبدأ
 – 1إجراء أساسي
يخضع إجراء رد الرسوم ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق
عليه.

مجال التطبيق
 – 2إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني الحاالت التي يجوز فيها المطالبة برد الرسوم.

 – 3إجراء موصى به
ينباي أن يتضمن التشريع الوطني أحكاما ً لتطبيق إجراء رد الرسوم في الحاالت التي
يجرى فيها استبدال البضاعة المستحق عليها رسوم وضرائب االستيراد ببضاعة مساوية مستخدمة
في إنتاج البضاعة المصدرة.

الشروط المطلوب استيفاؤها
 – 4إجراء أساسي
يجب أال تمتنع الجمارك عن رد الرسوم لمجرد أن المستورد لم يصر عند استيراد

–
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البضاعة لالستعمال المحلي عن قصده بمطالبة رد الرسوم عند التصدير .ويجب كذلك عدم اإللزام
بالتصدير إذا تم التصريً بذلك عند االستيراد.

مدة بقاء البضاعة في المنطقة الجمركية
 – 5إجراء أساسي
إذا تم تحديد مدة زمنية لتصدير البضاعة بحيث أنها ال تبقى بعدها مستحقة لرد الرسوم،
فينباي تمديدها بناء على الطلب ،إذا رأت الجمارك أن األسباب وجيهة.

 – 6إجراء موصى به
إذا تم تحديد مدة زمنية بحيث ال تقبل بعدها المطالبات برد الرسوم ،فينباي وضع أحكام
لتمديدها ألسباب تجارية أو أية أسباب أخرى تراها الجمارك وجيهة.

دفع المبالغ المستحق ردها
 – 7إجراء أساسي
يجب دفع المبلغ المستحق رده بأسرع ما يمكن بعد التأكد من صحة المطالبة.

 – 8إجراء موصى به
ينباي أن ينص التشريع الوطني على استخدام التحويل اإلليكتروني لدفع المبالغ المستحق
ردها.

 – 9إجراء موصى به
ينباي دفع المبلغ المستحق رده بعد إيداع البضاعة في مستودع جمركي أو بعد إدخال
البضاعة في منطقة تجارة حرة شريطة أن يتم تصديرها الحقاً.

 – 10إجراء موصى به
ينباي أن تقوم الجمارك دوريا ً بدفع المبالغ المستحق ردها عن البضائع المصدرة خالل
فترة معينة إذا طلب منها ذلك.
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الملحق الخاص )(F
الفصل الرابع
تصنيع البضائع لالستعمال المحلي

–
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الملحق الخاص )(F
الفصل الرابع
تصنيع البضائع لالستعمال المحلي
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي (Processing of Goods for Home

) " Useاإلجراء الجمركي الذي يجوز بموجبه تصنيع أو معالجة أو شال بضاعة مستوردة قبل
فسحها لالستعمال المحلي وتحت الرقابة الجمركية ،لدرجة أن يبقى مقدار رسوم وضرائب
االستيراد المطبقة على المنتجات المتحصل عليها بهذه الطريقة أقل من تلك التي تنطبق على
البضاعة المستوردة.

المبادئ
 – 1إجراء أساسي
يخضع تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي ألحكام هذا الفصل ،وألحكام الملحق العام في
حدود ما ينطبق عليه.

 – 2إجراء أساسي
يجب أن تخضع الموافقة على إجراء تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي للشروط التالية:


أن تقتنع الجمارك بأن المصنوعات الناتجة من تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي
قد تم التحصل عليها من البضاعة المستوردة ،و



أال يمكن استعادة الحالة األصلية للبضاعة اقتصاديا ً بعد تصنيعها ،معالجتها أو شالها.

مجال التطبيق
 – 3إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني فئات البضائع والعمليات المسمو بها لتصنيع البضائع
لالستعمال المحلي.

 – 4إجراء أساسي
يجب أال يقتصر تصنيع البضائع لالستعمال المحلي على البضائع المستوردة مباشرة من
الخارج بل ويسمً به أيضا ً لبضائع سبق إخضاعها إلجراء جمركي آخر.
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 – 5إجراء أساسي
يجب أال يقتصر حق تصنيع البضائع لالستعمال المحلي على صاحب البضاعة المستوردة.

 – 6إجراء موصى به
ينباي أن تمنً ل شخاص القائمين بتصنيع البضائع لالستعمال المحلي بصورة منت مة،
موافقة عامة بناء على طلب منهم ،تاطي تلك العمليات.

إنهاء تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي
 – 7إجراء أساسي
ينهى إجراء تصنيع البضاعة لالستعمال المحلي عند فسً المصنوعات الناتجة من
تصنيعها لالستعمال المحلي.

 – 8إجراء أساسي
يجب على الجمارك الموافقة على إنهاء هذا اإلجراء إذا تم إخضاع المنتجات المتحصل عليها
من التصنيع ،المعالجة أو الشال إلجراء جمركي آخر إذا بررت ال روف ذلك وبناء على طلب الشخص
المعني ،شريطة التقيد بالشروط واإلجراءات المعمول بها في كل حالة.

 - 9إجراء أساسي
تخضع أي فضالت أو نفايات ناتجة من تصنيع بضاعة لالستعمال المحلي إذا تم فسحها
لالستعمال المحلي ،لرسوم وضرائب االستيراد التي تنطبق على مثل تلك الفضالت والنفايات
المستوردة بنفس الحالة.
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الملحق الخاص ()G
اإلدخال المؤقت

الملحق الخاص ()G
–
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الفصل األول
اإلدخال المؤقت

–
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الملحق الخاص ()G
الفصل األول
اإلدخال المؤقت
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههد بعبارة "اإلدخال المؤقت ) "(Temporary admissionاإلجراء الجمركي الذي يمكن
بمقتضهههههاه إدخال بضهههههائع معينة إلى المنطقة الجمركية بإعفاء مشهههههروط من رسهههههوم و ضهههههرائب
االستيراد كليا ً أو جزئيا ً؛ يجب أن تستورد تلك البضائع لارض معين بقصد إعادة تصديرها خالل
مدة محددة و دون أن تخضع ألي تايير عدا االستهالك العادي في القيمة بسبب استعمالها.

المبــدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع اإلدخال المؤقت ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق.

مجال التطبيق
 .2إجراء أساسي
يجب أن يعدد التشريع الوطني الحاالت التي يجوز فيها منً اإلدخال المؤقت.

 .3إجراء أساسي
يجب منً البضائع المدخلة مؤقتا ً إعفاء كليا ً مشروطا من رسوم و ضرائب االستيراد ما
عد الحاالت التي ينص فيها التشريع الوطني بأن يكون اإلعفاء جزئيا فقط.

 .4إجراء أساسي
يجب أال يقتصهر اإلدخال المؤقت على البضهائع المسهتوردة مباشهرة من الخارج فحسهب،
بل يجب أن يمنً أيضا للبضائع الموضوعة تحت إجراء جمركي آخر.

 .5إجراء موصى به
يجب منً اإلدخال المؤقت بصرف الن ر عن بلد منشأ البضاعة أو البلد الذي وصلت منه
أو بلد مقصدها.
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 .6إجراء أساسي
يجب السههههما بإخضههههاع البضههههائع المدخلة مؤقتا ً للعمليات الالزمة للمحاف ة عليها أثناء
بقائها في المنطقة الجمركية.

اإلجراءات التي تسبق منح اإلدخال المؤقت
.7إجراء أساسي
يجب أن يعدد التشريع الوطني الحاالت التي يلزم فيها موافقة مسبقة على اإلدخال المؤقت
و يحدد السلطات المخولة بمنً تلك الموافقة .يجب أن تكون تلك الحاالت قليلة قدر اإلمكان.

 .8إجراء موصى به
ال ينباي أن تطلب الجمارك تقديم البضهههههاعة إلى جمرك معين إال إذا كان من شهههههأن ذلك
تسهيل إجراء اإلدخال المؤقت.

 .9إجراء موصى به
ينباي أن تمنً الجمارك اإلدخال المؤقت دون بيان خطي بالبضهههائع إن لم يكن لديها شهههك
في إعادة تصديرها الحقا ً.

 .10إجراء موصى به
ينباي أن تن ر األطراف المتعاقدة باهتمام في إمكانية االنضمام إلى اتفاقيات دولية متعلقة
باإلدخال المؤقت مما يمكنها من قبول مسههتندات وضههمانات صههادرة من مؤسههسههات دولية بدالً عن
مستندات و تأمينات جمركية وطنية.

إجراءات تحديد البضائع
.11إجراء أساسي
يخضههع اإلدخال المؤقت للبضههائع لشههرط قناعة الجمرك من إمكانية تحديد البضههاعة عند
انتهاء اإلدخال المؤقت.

 .12إجراء موصى به
ال ينباي للجمارك اتخاذ تدابير التحديد الخاصههههههة بها ألغراض تحديد البضههههههاعة المدخلة
مؤقتا ،إال إذا كانت الوسائل التجارية لتحديد البضاعة غير كافية.

المهلة المحددة إلعادة التصدير
–
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 .13إجراء أساسي
على الجمارك أن تحدد المدة المحددة لإلدخال المؤقت في كل حالة.

 .14إجراء موصى به
على الجمارك تمديد المدة المحددة مبدئيا ً لإلدخال المؤقت ،بناء على طلب صاحب ال شأن
وألسباب تراها الجمارك وجيهة.

 .15إجراء موصى به
إذا تعذر إعادة تصههههدير البضههههاعة المدخلة مؤقتا ً نتيجة لضههههبطها عدا الضههههبط بموجب دعوى
مقامة من قبل أشخاص خاصين ،فانه ينباي تعليق اشتراط إعادة التصدير طوال مدة الضبط.

نقل حق اإلدخال المؤقت
 .16إجراء موصى به
عند طلب ذلك ،ينباي للجمارك أن تسمً بنقل حق إجراء اإلدخال المؤقت إلى أي شخص
آخر شريطة أن يقوم ذلك الشخص:
(أ) بالوفاء بالشروط المحددة؛ و
بقبول التزامات المستفيد األول من اإلدخال المؤقت.

إنهاء اإلدخال المؤقت
 .17إجراء أساسي
يجب النص على السما بإعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا ً عبر جمرك غير الجمرك
الذي وردت عن طريقه.

 .18إجراء أساسي
يجب النص على السما بإعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا ً في إرسالية واحدة أو أكثر

 .19إجراء موصى به
يجب النص على تعليق أو إنهاء اإلدخال المؤقت بوضع البضاعة المستوردة تحت إجراء
جمركي آخر مع مراعاة التقيد بالشروط و اإلجراءات المطبقة في كل حالة.

 .20إجراء موصى به
إذا تم أثناء مدة سههههههريان وثيقة اإلدخال المؤقت إلااء أحكام المنع أو القيود النافذة وقت
اإلدخهال المؤقهت فهانهه ينباي للجمهارك قبول طلهب إنههاء اإلدخهال المؤقهت بتخليص البضههههههها عة
لالستعمال الداخلي.

–
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 .21إجراء موصى به
إذا تم تقديم التأمين على شهههكل تأمين نقدي فإنه ينباي النص على إعادته في جمرك إعادة
التصدير وإن لم تكن البضاعة قد وردت من خالل ذلك الجمرك.

حاالت اإلدخال المؤقت
(أ )

اإلعفاء الكلي المشروط من رسوم وضرائب االستيراد

 .22اجراء موصى به
ينباي منً اإلدخال المؤقت بإعفاء كلي مشروط من رسوم و ضرائب االستيراد للب ضائع
المشههههار إليها في المالحق التالية التفاقية اإلدخال المؤقت (اتفاقية اسههههطنبول) الموقعة بتاريخ 26
يونيو 1990
()1

"بضائع لعرضها أو الستعمالها في المعارض ،األسوا الموسمية ،االجتماعات
أو المناسبات المماثلة" المشار إليها في الملحق ))B.1

()2

"المعدات المهنية" المشار إليها في الملحق )(B.2

()3

"الحاويات ،الطبليات ،مواد التعبئة ،العينات وغيرها من المواد المستوردة فيما
يتعلق بعملية تجارية" المشار إليها في الملحق )(B.3

()4

"البضائع المستوردة ألغراض تعليمية ،علمية أو ثقافية" المشار إليها في الملحق
()B.5

()5

"أمتعة المسافرين الشخصية والبضائع المستوردة ألغراض رياضية" المشار
إليها في الملحق ((B.6

( )6

"المواد الدعاية السياحية" المشار إليها في الملحق )(B.7

( )7

"البضائع المستوردة كحركة حدودية" المشار إليها في الملحق ((B.8

( )8

"البضائع المستوردة ألغراض إنسانية" المشار إليها في الملحق )(B.9

( )9

"وسائل النقل" المشار إليها في الملحق )(C

(" )10الحيوانات" المشار إليها في الملحق )(D

(ب) اإلعفاء الجزئي المشروط من رسوم و ضرائب االستيراد
 .23إجراء موصى به
يجب منً اإلدخال المؤقت بإعفاء جزئي مشههروط من رسههوم و ضههرائب االسههتيراد على
األقل ،للبضهائع غير المشهمولة في اإلجراء الموصهى به رقم ( )22والبضهائع الواردة في اإلجراء
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المو صى به ( )22مما ال تتوفر فيها جميع شروط اإلعفاء الكلي الم شروط من ر سوم و ضرائب
االستيراد.

–
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الملحق الخاص ()H
المخالفات

الملحق الخاص ()H
الفصل األول
–
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المخالفات الجمركية
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الملحق الخاص ()H
الفصل األول
المخالفات الجمركية
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصههد بعبارة "التسههوية اإلدارية للمخالفات الجمركية (Administrative settlement of a
) "Customs offenceاإلجراء المنصهههوص عليه في التشهههريع الوطني ،الذي يخول الجمارك البت
في المخالفات الجمركية من خالل إصدار األحكام بشأنها أو من خالل التوصل إلى تسوية وسط

يقصد بعبارة "التسوية الوسط ) "(Compromise settlementاالتفا الذي توافق الجمارك
بمقتضاه على التخلي عن اإلجراءات القضائية فيما يتعلق بمخالفة جمركية شريطة تقيد الشخص
أو األشخاص المتورطين في تلك المخالفة بشروط معينة.
يقصهههههههد بعبههارة "المخههالفههة الجمركيههة ) "(Customs offenceانتهههاك قههانون الجمههارك أو
الشروع في انتهاكه.

المبادئ
 .1إجراء أساسي
يخضههههع التحقيق وإثبات المخالفات الجمركية وتسههههويتها اإلدارية من قبل الجمارك ألحكام
هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

 .2إجراء أساسي
يجب أن يعرف التشههههههريع الوطني المخالفات الجمركية وأن يحدد الشههههههروط التي يجوز
بموجبها التحقيق فيها وإثباتها و التوصل إلى تسوية إدارية بشأنها حيثما يلزم األمر.

مجـال التطبيق
 .3إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشهههههريع الوطني األشهههههخاص الذين يمكن اعتبارهم مسهههههؤولين فيما يتعلق
بارتكاب مخالفة جمركية.

 .4إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشهههههريع الوطني فترة ال يجوز بعدها اتخاذ اإلجراءات القضهههههائية المتعلقة
بالمخالفات الجمركية ،وأن يحدد تاريخ بداية تلك الفترة.

–
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التحقيق وإثبات المخالفات الجمركية
 .5إجراء أساسي
يحدد التشريع الوطني الشروط التي تخول بموجبها الجمارك بما يلي:
 تفتيش البضاعة ووسيلة النقل؛-

اإللزام بتقديم المستندات أو المراسالت؛

-

طلب حق الدخول إلى قواعد البيانات الحاسوبية؛

-

تفتيش األشخاص و المباني؛ و

-

الحصول على أدلة.

 .6إجراء أساسي
ال يتم إجراء التفتيش الشههههخصههههي ل غراض الجمركية إال إذا كانت هناك أسههههباب معقولة
تدعو لالشتباه في التهريب أو غيره من المخالفات الجمركية التي تعتبر خطيرة.

 .7إجراء أساسي
ال تقوم الجمارك بتفتيش المباني إال إذا كانت لديها أسههههههباب معقولة تدعو لالشههههههتباه في
التهريب أو غيره من المخالفات الجمركية التي تعتبر خطيرة.

 .8إجراء أساسي
على الجمارك إعالم الشخص المعني بأسرع ما يمكن بطبيعة المخالفة المزعومة واألحكام
القانونية التي قد يكون انتهكها والجزاءات الممكنة حيث يلزم.

اإلجراء الواجب اتباعه عند اكتشاف مخالفة جمركية
 .9إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني اإلجراء الواجب على الجمارك اتباعه بعد اكتشافها وقوع
مخالفة جمركية واإلجراءات التي يجوز لها اتخاذها.

 .10إجراء موصى به
على الجمارك إيضهههههها مالبسههههههات المخالفات الجمركية واإلجراءات التي تم اتخاذها في
محاضر ضبط المخالفات أو السجالت اإلدارية.

ضبط أو حجز البضائع أو وسيلة النقل
 .11إجراء أساسي
ال تقوم الجمارك بحجز البضاعة وقأو وسيلة النقل إال في الحاالت التالية:

–
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-

إذا كانت عرضة لمصادرتها أو سقوط حقها؛ أو

-

إذا كانت مطلوبة لتقديمها كإثبات في مرحلة الحقة من المقاضاة.

 .12إجراء أساسي
إذا كانت المخالفة الجمركية متعلقة بجزء من اإلرسهههههالية فقط فإنه ال يتم ضهههههبط أو حجز
سههههههوى ذلك الجزء شههههههريطة أن تقتنع الجمارك بأن بقية اإلرسههههههالية لم تخدم في ارتكاب المخالفة
بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

 .13إجراء أساسي
إذا قامت الجمارك بضههههههبط أو حجز بضههههههاعة وقأو وسههههههيلة نقل  ،فيتعين عليها أن تزود
صاحب الشأن بوثيقة توضً:
 وصم وكمية البضاعة ووسيلة النقل التي تم ضبطها أو حجزها؛-

سبب الضبط أو الحجز؛ و

-

طبيعة المخالفة.

 .14إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تفرج عن البضاعة المضبوطة أو المحجوزة مقابل تأمين كافٍ شريطة
أال تكون البضههههاعة خاضههههعة ألية أحكام منع أو قيود أو أن تكون مطلوبة كدليل في مرحلة الحقة
من اإلجراء.

 .15إجراء موصى به
ينباي للجمارك أن تفرج عن وسههههيلة النقل المضههههبوطة أو المحتجزة التي اسههههتخدمت في
ارتكاب مخالفة جمركية إذا اقتنعت:
 أن وسهههيلة النقل لم يتم تصهههنيعها أو تهيئتها أو تعديلها أو تجهيزها بأي شهههكل كان لارضإخفاء البضائع؛
 أن وسيلة النقل ليست مطلوبة لتقديمها كدليل في مرحلة الحقة من اإلجراء؛ و-

أنه يمكن تقديم تأمين كافٍ  ،إذا لزم األمر.

 .16إجراء موصى به
ال ينباي مصادرة وسيلة النقل إال في الحاالت التالية:
 إذا كان المالك أو الم شال أو ال شخص الم سؤول عنها طرفا ً موافقا ً أو ضالعا ً في المخالفةالجمركية أو لم يتخذ كافة الخطوات المعقولة لمنع ارتكاب المخالفة؛ أو
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 إذا كانت وسيلة النقل قد تم تصنيعها أو تهيئتها أو تعديلها أو تجهيزها خصيصا ً لارضإخفاء البضاعة؛ أو
 إذا تعذر إعادة وسهههههيلة النقل التي سهههههبق تعديلها أو تهيئتها بشهههههكل خاص إلى وضهههههعهااألصلي.

 .17إجراء موصى به
ال ينباي بيع البضههههائع المضههههبوطة أو المحجوزة ،أو التصههههرف بها بشههههكل آخر من قبل
الجمارك قبل صهههدور األمر بمصهههادرتها أو إسهههقاط حقها بصهههورة قطعية أو أن يتم التنازل عنها
لصههههالً الخزانة ،إال إذا كانت عرضههههة للتلم السههههريع أو إذا تعذر على الجمارك حف ها بسههههبب
طبيعتها.

توقيف األشخاص
 .18إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني صالحيات الجمارك فيما يتعلق بتوقيم األشخاص ،ويحدد
شروطه ،خاصة المدة التي يخضع بعدها التوقيم الإادة الن ر من قبل سلطة قضائية.

التسوية اإلدارية للمخالفات الجمركية
 .19إجراء أساسي
على الجمارك اتخاذ التدابير الالزمة ،لضمان أن يتم فور اكتشاف المخالفة الجمركية ما يلي:
 البدء في التسوية اإلدارية للمخالفة الجمركية؛ و-

إعالم صاحب الشأن بشروط التسوية وطر االستئناف والمدد المحددة لالستئناف.

 .20إجراء موصى به
إذا تم اكتشههاف مخالفة جمركية أثناء تخليص البضههاعة مما تعتبر ذات أهمية بسههيطة ،فانه
ينباي إمكان تسويتها من قبل الجمرك الذي اكتشفها.

 .21إجراء موصى به
إذا ارتكب م سافر مخالفة جمركية قليلة األهمية فإنه ينباي إمكان ت سويتها دونما تأخير من
قبل الجمرك الذي اكتشفها.

 .22إجراء أساسي
يجههب أن ينص التشههههههريع الوطني على الجزاءات المطبقههة على كههل فئههة من المخههالفههات
الجمركية التي يمكن تسويتها إداريا ً ويحدد الجمارك المعنية بتطبيقها.

 .23إجراء أساسي
–
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تتوقم شدة أو مقدار الجزاءات المطبقة في التسوية اإلدارية لمخالفة جمركية على خطورة
أو أهمية المخالفة الجمركية التي تم ارتكابها وسجل الشخص المعني في تعامالته مع الجمارك.

 .24إجراء أساسي
إذا تم تقديم بيانات غير صههههحيحة في بيان البضههههاعة ،واسههههتطاع مقدم البيان إثبات أنه تم
اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتقديم معلومات دقيقة وصهههههحيحة فإنه يجب على الجمارك أخذ ذلك
العامل في االعتبار عند الن ر في فرض أي جزاء.

 .25إجراء أساسي
إذا حدثت مخالفة جمركية نتيجة قوة قاهرة أو ظروف أخرى خارجة عن سههيطرة صههاحب
الشههههههأن ولم يكن هناك شههههههك في وجود إهمال أو نية تالعب من جانبه ،فإنه يجب عدم تطبيق أي
جزاء شريطة إثبات الوقائع بصورة كافية بما تقتنع به الجمارك.

 .26إجراء أساسي
البضهههائع التي تم ضهههبطها أو حجزها ،أو العوائد المتأتية من بيعها بعد خصهههم أية رسهههوم
وضرائب و كافة أجور ومصاريم أخرى مترتبة ،يجب أن:
 تسليمها إلى الشخص المخول باستالمها بأسرع ما يمكن بعد تسوية المخالفة الجمركيةقطعيا ً؛ أو
-

توضع تحت تصرفهم لفترة محددة ،إذا تعذر ذلك،

شريطة عدم صدور قرار بمصادرة البضاعة أو إسقاط حقها ،أو لم يتم التنازل عنها لصالً الخزانة
نتيجة للتسوية.

حق االستئناف
 .27إجراء أساسي
يحق االسهههتئناف لدى جهة مسهههتقلة عن الجمارك ألي شهههخص متورط في مخالفة جمركية
خاضعة لتسوية إدارية ما لم يكن قد قبل بالتسوية الوسط.
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الملحق الخاص )(J
اإلجراءات الخاصة

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل األول
الركاب

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل األول
الركاب
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههههد بعبارة "ن ام المسهههههار المزدوج ) "(Dual-Channel Systemن ام رقابة جمركية
مبسههههطة يتيً للركاب عند وصههههولهم القيام بالتصههههريً باختيارهم بين نوعي المسههههارين .ويختص
أحدهما (المميز باإلشارات الخضراء) بالركاب الذين يحملون بضائع بكميات أو أقيام ال تزيد عن
تلك المسمو بإدخالها معفاة عن الرسوم وال تخضع ألحكام الح ر أو القيود على استيرادها .وأما
المسار اتخر (المميز بإشارات حمراء) فيختص بركاب آخرين.
يقصهههههد بعبارة "وسهههههيلة النقل لالسهههههتعمال الخاص (Means of Transport for Private

) "Useالمركبات البرية والمقطورات ،والسفن والطائرات ،مع قطع غيارها ولوازمها وتجهيزاتها
العادية ،المستوردة أو المصدرة حصرا ً لالستعمال الشخصي من قبل الشخص المعني ،وليس لنقل
األفراد مقابل األجر أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع ،سواء كان مقابل األجر أم ال.
يقصد بعبارة "الراكب ):"(Traveller
.1

أي شههههههخص يدخل مؤقتا ً أراضههههههي بلد معين ال يقيم فيه عادة ("غير مقيم" (Non-
) )Residentأو من ياادر تلك األراضي.

.2

أي شههههههخص يااد ر أراضههههههي بلد معين يقيم فيه عادة ("مقيم ماادر" (Departing
) )Residentأو من يعود إلى تلك األراضي ("مقيم عائد" ).)(Returning Resident

يق صد بعبارة "األمتعة الشخ صية ) "(Personal Effectsجميع األ صناف (جديدة كانت أو
مسههههههتعملة) التي قد يحتاج إليها الراكب بصههههههورة معقولة أثناء رحلته ،مع األخذ في االعتبار كافة
ال روف المحيطة بالرحلة ،لكن مع استبعاد أي بضاعة مستوردة أو مصدرة ألغراض تجارية.
يقصهههههد بعبارة "اإلدخال المؤقت ) "(Temporary Admissionاإلجراء الجمركي
الذي يمكن بموجبه إدخال بضهههاعة معينة في إقليم جمركي معفاة إعفاء مشهههروطا ً من دفع
رسههوم وضههرائب االسههتيراد .ويجب أن يتم اسههتيراد مثل تلك البضههاعة لارض محدد وأن
يقصهههد إعادة تصهههديرها خالل فترة معينة وبدون إخضهههاعها ألي تايير ما عدا اسهههتهالك
القيمة العادي نتيجة استعمال البضاعة.

المبادئ
 – 1إجراء أساسي
تخضهههع التسههههيالت الجمركية المطبقة على الركاب ألحكام هذا الفصهههل ،وألحكام
الملحق العام في حدود ما ينطبق عليها.

–
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 - 2إجراء أساسي
تنطبق التسهههيالت الجمركية المنصههوص عليها في هذا الفصههل على الركاب باق الن ر
عن جنسياتهم.

مجال التطبيق
 – 3إجراء أساسي
تحههدد الجمههارك المراكز الجمركيههة التي يمكن بههها إكمههال اإلجراءات الجمركيههة
المتعلقة بالركاب .ويجب أن تأخذ الجمارك في اعتبارها عند تحديد اختصهههههههاص وموقع
تلك المراكز وساعات العمل فيها ،موقعها الجارافي و والحجم الحالي لحركة الركاب بها
على وجه الخصوص.

 – 4إجراء أساسي
يجب أن يسمً للركاب الداخلين أو الماادرين للبلد بوسائل نقلهم الخاصة ،شريطة
تق يدهم بإجراءات الر قا بة الجمرك ية السهههههههار ية ،أن يكملوا جميع اإلجراءات الجمركيهة
الالزمة بدون ماادرة وسائل نقلهم التي يسافرون فيها بطبيعة الحال.

 – 5إجراء موصى به
ينباي أن يسمً للركاب الداخلين أو الماادرين بمركبة برية تجارية أو بالقطار ،أن يكملوا
جميع اإلجراءات الجمركية الالزمة بدون ماادرتهم بطبيعة الحال وسههههههائل نقلهم التي يسههههههافرون
فيها.

 – 6إجراء موصى به
ينباي أن يسهههههتخدم ن ام المسهههههار المزدوج للرقابة الجمركية للركاب ولفسهههههً البضهههههائع
المحمولة معهم ووسائل نقلهم الخاصة حيث يلزم ذلك.

 – 7إجراء موصى به
ينباي أال يلزم ألغراض جمركية تقديم قائمة مسههههههتقلة بالمسهههههههافرين أو العفش الموجود
بصحبتهم باق الن ر عن طريقة النقل المستخدمة.

 – 8إجراء موصى به
ينباي أن تسههههههعى الج مارك ،بالت عاون مع و كاالت أخرى وق طاع الت جارة ،السههههههت خدام
معلومات الركاب المسهههههبقة الموحدة دولياً ،حيثما تتوفر ،باية تسههههههيل المراقبة الجمركية للركاب
وفسً البضائع المحمولة معهم.

 – 9إجراء موصى به
–

138

Revised Kyoto Convention

ينباي أن يسههههمً للركاب بتقديم تصههههريً شههههفوي فيما يتعلق بالبضههههائع المحمولة معهم.
ويجوز للجمارك على الرغم من ذلك طلب تقديم تصههههههريً خطي أو إليكتروني عن البضهههههههائع
المحمولة من قبل الركاب مما تشكل استيرادا ً أو تصديرا ً ذا طبيعة تجارية ،أو التي تزيد في قيمتها
وكميتها عن الحدود المذكورة في التشريع الوطني.

 – 10إجراء أساسي
ال يتم التفتيش الشهههههخصهههههي للركاب ألغراض الرقابة الجمركية إال في حاالت اسهههههتثنائية
وحين توجد أسباب معقولة لالشتباه بالتهريب أو وجود مخالفات أخرى.

 – 11إجراء أساسي
يتم تخزين أو حفظ البضههههههائع المحمولة من قبل الركاب طبقا ً للشههههههروط المقررة من قبل
الجمارك ،لحين فسهههههحها بموجب إجراء جمركي مناسهههههب ،أو إعادة تصهههههديرها ،أو إخضهههههاعها
لتصرف آخر وفقا ً للتشريع الوطني في الحاالت التالية:
 بناء على طلب الراكب؛
 إذا لم يمكن فسً البضاعة على الفور؛ أو
 إذا لم تنطبق أحكام أخرى من هذا الفصل على تلك البضاعة.

 – 12إجراء أساسي
يفسً العفش الذي ليس بصحبة الراكب (أي العفش الوارد أو الماادر قبل أو بعد الراكب)
بموجب اإلجراء الذي يسري على العفش بصحبة الراكب أو إجراء جمركي مبسط آخر.

 – 13إجراء أساسي
يسههمً ألي شههخص مفوض بتقديم العفش الذي ليس بصههحبة الراكب لتخليصههها نيابةً عن
الراكب.

 – 14إجراء موصى به
ينباي أن يطبق ن ام احتسههاب الرسههوم على أسههاس أسههعار ثابتة (System of Flat Rate
) Assessmentعلى بضهههائع مصهههر عنها لالسهههتهالك المحلي بموجب التسههههيالت المطبقة على

الركاب شههريطة أن تكون طبيعة االسههتيراد غير تجارية وأال يزيد إجمالي قيمة أو كمية البضههاعة
عن القدر المحدد في التشريع الوطني.

 – 15إجراء أساسي
ينباي أن يقبل اسههههههتخدام بطاقات االئتمان أو البطاقات المصههههههرفية كوسههههههيلة الدفع عن
الخدمات المقدمة من قبل الجمارك ،والرسوم والضرائب حيثما يمكن ذلك.

الدخول
–
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 - 16إجراء موصى به
ينباي أال تقل كميات مصنوعات التبغ والخمور واألروا والعطور المسمو باستيرادها
من قبل الركاب معفاة عن رسوم وضرائب االستيراد عما يلي:
أ  200 -سيجارة أو  50سيجارا ً أو  250جراما ً من التبغ ،أو تشكيلة من هذه المنتجات
على أال يزيد وزنها اإلجمالي عن  250جراما ً؛
ب  -لترين ( )2من الخمور أو لتر واحد من األروا ؛
ج  -ربع لتر من ماء التواليت ،و 50جراما ً من العطور.
يجوز على الرغم من ذلك قصر التسهيالت المقدمة لمصنوعات التبغ والمشروبات
الكحول ية على األشخاص البالاين لسن معينة ،ويجوز عدم منحها أو منحها بكميات قليلة فقط
ل شخاص الذين يعبرون الحدود بصورة متكررة أو الذين يبقون خارج البالد لفترة تقل عن 24
ساعة.

 – 17إجراء موصى به
ينباي أن يسمً للركاب باستيراد بضائع ذات طبيعة غير تجارية تماماً ،معفاة عن رسوم
االستيراد والضرائب لااية قيمة إجمالية قدرها  75حق سحب خاص ) (SDRباإلضافة إلى السلع
االستهالكية المسمو باستيرادها معفاة عن رسوم وضرائب االستيراد ضمن حدود كمية محددة.،
ويجوز أن يحدد مبلغ أقل ألشخاص دون سن معينة أو ألشخاص يتكرر عبورهم للحدود أو الذين
يبقون خارج البالد ألقل من  24ساعة.

 – 18إجراء أساسي
يسمً للمقيمين العائدين بإعادة استيراد أمتعتهم الشخصية ووسائل نقلهم الخاصة التي
أخذوها معهم عند ماادرتهم البالد وكانت في تداول حر في ذلك البلد ،معفاة عن رسوم وضرائب
االستيراد.

 – 19إجراء أساسي
ال تطلب الجمارك تقديم مستند جمركي أو ضمان لإلدخال المؤقت ل متعة الشخصية لاير
المقيمين إال في الحاالت التالية:
 أن تزيد قيمتها أو كميتها عن الحدود المذكورة في التشريع الوطني ،أو
 أن تعتبرها الجمارك مصدر الخطورة على الخزينة.

 – 20إجراء أساسي
يجب أن تعتبر األصناف التالية أمتعة شخصية لاير المقيمين باإلضافة إلى المالبس،
ولوازم التزين ،وأصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضً:

–
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مجوهرات شخصية؛



كاميرات التصوير الساكنة والمتحركة مع كمية معقولة من أفالمها وأشرطتها
ولوازمها؛



أجهزة نقالة لعرض الساليدات واألفالم ولوازمها مع كمية معقولة من الساليدات
أو األفالم؛



النواظير؛



آالت موسيقية نقالة؛



أجهزة نقالة إلذاعة الصوت ،بما فيها مسجالت األشرطة ،وأجهزة تشايل
األسطوانات المدمجة ،وأجهزة تسجيل اإلمالء مع األشرطة واألسطوانات
واألقراص؛



أجهزة نقالة لالستقبال الالسلكي؛



الهواتم الخلوية أو النقالة؛



أجهزة التلفزيون النقالة؛



اتالت الكاتبة النقالة؛



الحاسبات الشخصية النقالة ولوازمها؛



اتالت الحاسبة النقالة؛



محامل وعربات األطفال؛



كراسي المعاقين ذات العجالت؛



أجهزة الرياضة.

 – 21إجراء أساسي
إذا لزم تقديم بيان إدخال مؤقت ألمتعة شخصية لاير المقيمين ،فيجب أن تحدد المدة الزمنية
لإلدخال المؤقت بالرجوع إلى مدة إقامة الراكب في البلد شريطة عدم تجاوز أي حد مذكور في
التشريع الوطني.

 – 22إجراء أساسي
على الجمارك تمديد فترة اإلدخال المؤقت المحددة مبدئيا ً ل متعة الشخصية لشخص غير مقيم ،بناء على
طلب من الراكب وألسباب تراها وجيهة ،شريطة عدم تجاوز أي حد مذكور في التشريع الوطني.

 – 23إجراء أساسي
–
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يجب منً اإلدخال المؤقت ل شخاص الاير مقيمين لوسائل نقلهم لالستعمال الخاص.

 – 24إجراء أساسي
يجب إدخال الوقود المحمول في الخزانات العادية لوسائل النقل لالستعمال الخاص معفى
عن رسوم وضرائب االستيراد.

 – 25إجراء أساسي
تنطبق التسهيالت الممنوحة بشأن وسائل النقل لالستعمال الخاص سواء كانت مملوكة
أو مستأجرة أو مستعارة من قبل أشخاص غير مقيمين ،وسواء وصلت مع الراكب أو قبله أو بعده.

 – 26إجراء موصى به
ينباي أال تطلب الجمارك تقديم مستند جمركي أو ضمان عن اإلدخال المؤقت لوسائل النقل
ل شخاص الاير مقيمين لالستعمال الخاص.

 – 27إجراء موصى به
إذا لزم تقديم مستند جمركي أو ضمان عن اإلدخال المؤقت لوسائل النقل ل شخاص الاير
مقيمين لالستعمال الخاص فينباي للجمارك قبول مستندات وضمانات دولية موحدة.

 – 28إجراء أساسي
إذا لزم تقديم بيان إدخال مؤقت عن وسائل نقل أشخاص غير مقيمين لالستعمال الخاص
فيجب تحديد المدة الزمنية لإلدخال المؤقت بالرجوع إلى طول فترة إقامة الشخص الاير مقيم في
ذلك البلد شريطة عدم تجاوز أي حد مذكور في التشريع الوطني.

 – 29إجراء أساسي
على الجمارك تمديد فترة اإلدخال المؤقت المحددة مبدئيا ً لوسيلة نقل غير مقيم لالستعمال
الخاص ،بناء على طلب من الشخص المعني وألسباب تراها وجيهة ،شريطة عدم تجاوز أي حد
مذكور في التشريع الوطني.

 – 30إجراء أساسي
يجب السما باإلدخال المؤقت ألي قطع بديلة الزمة إلصال وسائل النقل الخاصة مؤقتا ً في البلد.

إعادة التصدير
 – 31إجراء أساسي
يجب أن تسمً الجمارك بإعادة تصدير بضائع مدخلة مؤقتا ً من قبل الاير مقيمين عن
طريق جمرك غير الجمرك الذي تم استيرادها من خالله.

–
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 – 32إجراء أساسي
ال تلزم الجمارك بإعادة تصدير وسائل نقل غير المقيمين لالستعمال الخاص أو أمتعتهم
الشخصية التي لحق بها ضرر بالغ أو تلفت في حادت أو نتيجة تعرضها لقوة قاهرة.

المغادرة
 – 33إجراء أساسي
يجب أن تكون اإلجراءات الجمركية المطبقة على الركاب الماادرين أبسط ما يمكن.

 – 34إجراء أساسي
يجب أن يسمً للركاب بتصدير بضائع ل غراض التجارية شريطة االلتزام باإلجراءات
الالزمة وتسديد أي رسوم وضرائب تصدير مستحقة.

 – 35إجراء أساسي
على الجمارك اتخاذ تدابير تعريم بعق األصناف إذا كان من شأنه تسهيل إعادة
استيرادها معفاة عن الرسوم والضرائب بناء على طلب من المقيمين الماادرين البلد.

 – 36إجراء أساسي
ال تلزم الجمارك بتقديم بيان تصدير مؤقت عن األمتعة الشخصية ووسائل النقل الخاصة
للمقيمين الماادرين للبلد إال في حاالت استثنائية.

 – 37إجراء موصى به
إذا تم تقديم ضمان بشكل تأمين نقدي فينباي اتخاذ الترتيبات لردها بجمرك إعادة التصدير
وإن لم يتم استيراد البضاعة عن طريق ذلك الجمرك.

–
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ركاب الترانزيت
 – 38إجراء أساسي
يجب عدم إلزام ركاب الترانزيت الذين ال ياادرون منطقة الترانزيت بالخضوع للرقابة
الجمركية .وعلى الرغم من ذلك يجب السما للجمارك بممارسة رقابة عامة على مناطق الترانزيت
وباتخاذ أي إجراء الزم عند االشتباه بمخالفة جمركية.

معلومات متعلقة بالتسهيالت الجمركية المطبقة على الركاب
 – 39إجراء موصى به
ينباي أن تتا المعلومات الخاصة بالتسهيالت الجمركية المطبقة على الركاب باللاة أو
اللاات الرسمية للبلد ذي الصلة وبأي لاة أخرى تعتبر مفيدة.

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الثاني
الحركة البريدية

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الثاني
الحركة البريدية
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصهههد بعبارة " ) "(CN22/23نماذج تصهههريً خاصهههة بالمواد البريدية كما هي مذكورة في
أن مة االتحاد البريدي العالمي السارية المفعول في الوقت الراهن؛
يقصههههد بعبارة "اإلجراءات الجمركية المتعلقة بالمواد البريدية (Customs Formalities in
) "respect of Postal Itemsجميع العمليات المطلوب اتخاذها من قبل الطرف المعني والجمارك

فيما يتعلق بالحركة البريدية؛
يقصهههههههد بعبههارة "المواد البريههديههة ) "(Postal Itemsبريههد الخطههابههات ،والطرود البريههديههة
المذكورة في أن مة االتحاد البريدي العالمي السارية المفعول في الوقت الراهن؛
يقصهههههد بعبارة "الخدمة البريدية ) "(Postal Serviceجهة عامة أو خاصهههههة مخولة من قبل
الدولة لتقديم خدمات دولية تخضههههههع ألن مة االتحاد البريد العالمي السههههههارية المفعول في الوقت
الراهن.
يقصههههههد بعبارة "االتحاد البريدي العالمي )] "(Universal Postal Union [UPUمن مة تم
تأسههههيسههههها على مسههههتوى الحكومات عام  1874بموجب اتفاقية بيرن باسههههم االتحاد البريدي العام
) (General Postal Unionالههذي أعيههدت تسههههههميتههه عههام  1878إلى االتحههاد البريههدي العههالمي
) ،(Universal Postal Unionالذي قد أصهههههبً منذ عام  1948كوكالة متخصهههههصهههههة تابعة ل مم
المتحدة.

المبدأ
 – 1إجراء أساسي
تخضع اإلجراءات الجمركية المتعلقة بالمواد البريدية ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق
العام في حدود ما ينطبق عليه.

 – 2إجراء أساسي
يجب أن يحدد التشريع الوطني مسئوليات والتزامات كل من الجمارك وإدارة البريد فيما

–
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يتعلق بالمعاملة الجمركية للمواد البريدية.

فسح المواد البريدية
 – 3إجراء أساسي
يجب القيام بفسً المواد البريدية بأسرع ما يمكن.

(أ) الوضع الجمركي للبضاعة
 – 4إجراء أساسي
يسمً بتصدير بضائع ضمن المواد البريدية باق الن ر عما إذا كانت في التداول الحر
أو قيد إجراء جمركي.

 – 5إجراء أساسي
يسمً باستيراد بضائع ضمن مواد بريدية باق الن ر عما إذا كان المطلوب فسحها
لالستعمال المحلي أو إلجراء جمركي آخر.

(ب) التقديم للجمارك
 – 6إجراء أساسي
تحدد الجمارك إلدارة البريد المواد البريدية التي يجب تقديمها ألغراض الرقابة الجمركية،
وطر تقديم تلك األصناف.

 - 7إجراء أساسي
ال تلزم الجمارك بعرض المواد البريدية عند تصديرها عليها ألغراض الرقابة الجمركية
ما لم تحتو على ما يلي:
 بضائع يجب المصادقة على تصديرها؛
 بضائع خاضعة ألحكام ح ر أو قيود على استيرادها أو لرسوم وضرائب التصدير
؛
 بضائع تزيد قيمتها عن مبلغ محدد في التشريع الوطني؛ أو
 بضائع قد جرى اختيارها للرقابة الجمركية على أساس انتقائي أو عشوائي.

 – 8إجراء موصى به
ينباي أال تلزم الجمارك ،كقاعدة عامة ،بعرض الفئات التالية من المواد البريدية الواردة
عليها:

–
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أ – بطاقات بريدية وخطابات تتضمن رسائل شخصية فقط؛
ب – الكتب ً للمكفوفين؛
ج – أورا مطبوعة غير خاضعة لرسوم وضرائب االستيراد.

(ج) الفسح بموجب نموذجي ) (CN22أو ) (CN23أو بموجب بيان البضائع
 – 9إجراء أساسي
إذا توفرت جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجمارك في نموذجي ) (CN22و )(CN23
والمستندات الثبوتية فيصبً نموذج ) (CN22أو ) (CN23هو بيان البضائع فيما عدا الحاالت التالية:


بضائع تزيد قيمتها عن مبلغ محدد في التشريع الوطني؛



بضائع خاضعة أو ألحكام الح ر أو القيود  ،أو خاضعة لرسوم وضرائب االستيراد؛



بضائع يجب المصادقة على تصديرها؛



بضائع مستوردة لارض وضعها تحت إجراء جمركي غير فسحها لالستعمال المحلي.

يلزم تقديم بيان بضائع منفصل في تلك الحاالت.

المواد البريدية في الترانزيت
 – 10إجراء أساسي
يجب عدم إخضاع المواد البريدية لإلجراءات الجمركية حين نقلها في الترانزيت.

تحصيل الرسوم والضرائب
 – 11إجراء أساسي
تتخذ الجمارك أبسط ترتيبات ممكنة لتحصيل الرسوم والضرائب على البضائع الموجودة
ضمن المواد البريدية.

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الثالث
وسائل النقل لالستعمال التجاري

–

149

Revised Kyoto Convention

الملحق الخاص )(J
الفصل الثالث
وسائل النقل لالستعمال التجاري
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصههههههد بعبارة "اإلجراءات الجمركية المطبقة على وسههههههائل النقل لالسههههههتعمال التجاري
) "(Customs formalities applicable to means of transport for commercial useجههمههيههع
العمليات المطلوب إنجازها من قبل الشهههخص المعني ومن قبل الجمارك فيما يتعلق بوسهههائل النقل
لالستعمال التجاري القادمة إلى أو الماادرة من المنطقة الجمركية وأثناء بقائها فيها.
يقصهههههههههد بعبهههارة "بيهههان الوصههههههول ) "(Declaration of Arrivalأو "بيهههان الماهههادرة
 ،"(Declaration of Departureحسههههههب الحالة ،أي بيان يلزم تقديمه للجمارك عند وصههههههول أو
ماادرة وسههههائل النقل لالسههههتعمال التجاري ،من قبل الشههههخص المسههههئول عنها ،على أن يتضههههمن
تفاصيل الزمة عن وسيلة النقل والرحلة والبضاعة والمؤن وأفراد الطاقم والركاب.
يقصد بعبارة"وسيلة النقل لالستعمال التجاري (Means of transport for commercial

) " useأي مركبة بحرية (بما فيها الصهههههنادل والبوارج ،سهههههواء كانت محمولة على السهههههفن أم ال،
والرافعات المائية) ،أو حوامة أو طائرة أو مركبة برية (بما فيها مقطورات وأنصههاف مقطورات،
وتشهههكيلة من مختلم المركبات) أو قاطرات السهههكك الحديدية وعرباتها ،مما تسهههتخدم في الحركة
الدولية لنقل األفراد مقابل األجرة ،أو للنقل الصههناعي أو التجاري للبضههائع سههواء كان مقابل أجرة
أم ال ،مع قطع غيارها ولوازمها وتجهيزاتها العادية ،وكذلك زيت تشههحيمها ووقودها في خزاناتها
العادية عندما تنقل مع وسيلة النقل لالستعمال التجاري.

المبادئ
 – 1إجراء أساسي
تخضع اإلجراءات الجمركية المطبقة على وسائل النقل لالستعمال التجاري ألحكام هذا
الفصل ،وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

 - 2إجراء موصى به
ينباي أن يتم تطبيق اإلجراءات الجمركية الخاصة بوسائل النقل لالستعمال
التجاري على السواء باق الن ر عن بلد تسج يلها أو ملكيتها أو البلد الذي قدمت منه أو
بلد مقصدها.

اإلدخال المؤقت لوسائل النقل لالستعمال التجاري
 – 3إجراء موصى به
–
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ينباي السما لوسيلة النقل لالستعمال التجاري  ،وإن كانت محملة عليها ،بإدخالها
في المنطقة الجمركية مؤقتا ً معفاة بصورة مشروطة من دفع رسوم وضرائب االستيراد ،
شريطة عدم استخدام تلك الوسيلة للنقل التجاري في المنطقة الجمركية ببلد اإلدخال
المؤقت .ويجب أن ت كون مما يقصد إعادة تصديرها بدون إخضاعها ألي تعديل ما عدا
استهالك قيمتها العادي نتيجة استعمالها ،واالستهالك العادي لزيت تشحيمها ووقودها
وإصالحاتها الالزمة.

 – 4إجراء أساسي
يجب أال تطلب الجمارك تقديم تأمين أو وثيقة إدخال مؤقت عن وسيلة نقل لالستعمال
التجاري مسجل ٍة أصوالً في الخارج إال إذا رأت أن ذلك ضروري ألغراض الرقابة الجمركية.

 – 5إجراء أساسي
إذا حددت الجمارك مهلة زمنية إلعادة تصدير وسيلة نقل لالستعمال التجاري فيجب عليها
أن تأخذ في االعتبار جميع ال روف المكتنفة بعمليات النقل المقصودة.

 – 6إجراء موصى به
ينباي أن تمدد الجمارك أي مهلة محددة مبدئيا ً بناء على طلب من الشخص المعني
وألسباب تراها وجيهة.

اإلدخال المؤقت للقطع والتجهيزات
 – 7إجراء موصى به
ينباي السما للمعدات الخاصة بتحميل أو تفريغ أو مناولة أو وقاية البضائع ،مما يتم
استيرادها مع وسيلة النقل لالستعمال التجاري ويقصد إعادة تصديرها معها ،وإن أمكن استعمالها
منفصلة عن وسيلة النقل ،بإدخالها في المنطقة الجمركية مؤقتا ً معفاة إعفاء مشروطا ً من دفع رسوم
وضرائب االستيراد.

 – 8إجراء موصى به
ينباي السما للقطع والتجهيزات التي ستستخدم في التصليً أو الصيانة كقطع أو تجهيزات
بديلة لتلك الداخلة أو المستخدمة في وسيلة النقل لالستعمال التجاري المستوردة مؤقتا ً في تلك
المنطقة ،بإدخالها معفاة إعفاء مشروطا ً من دفع رسوم وضرائب االستيراد.

الوصول
 – 9إجراء أساسي
إذا لزم تقديم بيان الوصول إلى الجمارك عند قدوم وسيلة نقل لالستعمال التجاري فيجب
أن تقتصر المعلومات المطلوب تقديمها فيها على أدنى حد الزم لضمان التقيد بن ام الجمارك.

 - 10إجراء أساسي
–
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على الجمارك أن تقلل بقدر ما يمكن عدد نسخ بيان الوصول المطلوب تقديمها إليها.

 – 11إجراء أساسي
يجب عدم اإللزام بتصديق أو تدقيق أو توثيق أو معالجة مسبقة ألي مستندات مطلوب
تقديمها إلى الجمارك بخصوص وصول وسيلة النقل لالستعمال التجاري ،من قبل أي مندوبي بلد
وصول وسيلة النقل بالخارج.

توقفات الحقة في المنطقة الجمركية
 – 12إجراء أساسي
إذا توقفت وسيلة النقل لالستعمال التجاري بأماكن الحقة ضمن المنطقة الجمركية بدون
أي توقم خالل ذلك في أي بلد آخر فيجب أن تبقى اإلجراءات الجمركية المعمول بها أبسط ما
يمكن ،وأن تؤخذ في االعتبار أي تدابير رقابة جمركية سبق اتخاذها.

المغادرة
 – 13إجراء أساسي
يجب قصر اإلجراءات الجمركية المطبقة عند ماادرة وسائل النقل لالستعمال التجاري من
المنطقة الجمركية على تدابير تضمن ما يلي
أ–

أن يتم تقديم بيان ماادرة إلى جمرك مختص حيث يلزم؛

ب–

أن يتم ترصيص أختام الجمارك حيث يلزم؛

ج-

أن يتم اتباع طر جمركية محددة حيث يلزم ألغراض رقابية؛ و

د–

أال يحدت أي تأخير غير مسمو به في ماادرة وسيلة النقل لالستعمال التجاري.

 – 14إجراء أساسي
ينباي أن تسمً الجمارك باستخدام نماذج بيان الماادرة مماثلة لنماذج بيان الوصول
شريطة اإلشارة بوضو إلى استخدامها ألغراض الماادرة.

 – 15إجراء أساسي
يجب أن يسمً بماادرة وسيلة النقل لالستعمال التجاري المنطقة الجمركية عن طريق
جمرك غير الجمرك الذي قدمت من خالله.

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الرابع
المــؤن

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الرابع
المؤن
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "الناقل ) "(Carrierالشخص القائم فعالً بنقل البضاعة أو المسئول عن وسيلة
النقل ،أو المسئول عن تشايلها.
يقصهههههههههد بعبهههارة "اإلجراءات الجمركيهههة المطبقهههة على المؤن (Customs formalities
) "applicable to storesجميع العمل يات المطلوب إك مال ها من ق بل الشههههههخص المعني ومن ق بل

الجمارك بشأن المؤن.
يقصههههههههد بعبههارة "المعههاملههة الجمركيههة للمؤن ) "(Customs Treatment of Storesجميع
التسهيالت الممنوحة للمؤن وجميع اإلجراءات الجمركية المطبقة عليها.
يقصد بعبارة "المؤن ):"(Stores
 مؤن الستهالكها؛ و
 مؤن لبيعها.
يقصد بعبارة "المؤن الستهالكها ):"(Stores for consumption
 سههههههلع معدة السههههههتهالكها من قبل الركاب والطاقم على متن السههههههفن أو الطائرات أو
القطارات وإن كانت تباع أم ال؛ و
 سهههههلع الزمة لتشهههههايل وصهههههيانة السهههههفن أو الطائرات أو القطارات ،بما فيها الوقود
والشحوم ولكن باستثناء قطع الايار والتجهيزات؛
مما تكون على متنها عند وصهههههولها ،أو تنقل إلى متنها أثناء وقوف السهههههفن أو الطائرات أو
القطارات في المنطقة الجمركية ،المسههتخدمة أو المعدة السههتعمالها في الحركة الدولية لنقل األفراد
مقابل أجرة أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع سواء مقابل أجرة أم ال.
يقصهههد بعبارة "المؤن لبيعها ) "(Stores to be taken awayسهههلعا ً لبيعها على ركاب وطاقم
السههههفن أو الطائرات عند الهبوط ،مما تكون موجودة على متنها عند وصههههولها أو تؤخذ إليها أثناء
وقوف السههفن أو الطائرات في المنطقة الجمركية ،المسههتخدمة أو المطلوب اسههتخدامها في الحركة
الدولية لنقل األفراد مقابل أجرة أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع سواء مقابل أجرة أم ال.

المبادئ
–
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 – 1إجراء أساسي
تخضع المعاملة الجمركية للمؤن ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

 – 2إجراء موصى به
ينباي أن تطبق المعاملة الجمركية للمؤن على السواء باق الن ر عن بلد تسجيل أو ملكية
السفن أو الطائرات أو القطارات.

المؤن على متن السفن أو الطائرات أو القطارات القادمة
أ – إعفاء من رسوم وضرائب االستيراد
 – 3إجراء أساسي
يجب إعفاء المؤن المنقولة في سفينة أو طائرة قادمة إلى المنطقة الجمركية من رسوم
وضرائب االستيراد شريطة أن تبقى على متنها.

 – 4إجراء أساسي
ينباي إعفاء مؤن خاصة باستهالكها من قبل الركاب والطاقم مما تكون واردة كمواد
استهالكية على متن قطارات دولية سريعة من رسوم وضرائب االستيراد شريطة ما يلي:
أ–

أال يكون تم شراؤها إال ببلدان يعبرها القطار الدولي ذو الصلة؛ و

ب–

أن يكون تم دفع أي رسوم أو ضرائب مستحقة على تلك السلع بالبلد الذي تم
شراؤها فيه.

 – 5إجراء أساسي
يجب أن تعفى من رسوم وضرائب االستيراد مؤن االستهالك الالزمة لتشايل وصيانة
السفن والطائرات والقطارات مما تكون على متن هذه الوسائل القادمة إلى المنطقة الجمركية
شريطة بقائها على متنها أثناء توقم تلك الوسائل في المنطقة الجمركية.

ب – المستندات
 – 6إجراء أساسي
إذا طلبت الجمارك تقديم بيان عن المؤن الموجودة على متن سفن قادمة إلى المنطقة
الجمركية فيجب أن تقتصر المعلومات المطلوبة على أدنى حد الزم ألغراض الرقابة الجمركية.

 – 7إجراء موصى به
ينباي تسجيل كميات المؤن المسمو بصرفها من المؤن المحفوظة على متن السفينة في
البيان الخاص بالمؤن لتقديمه إلى الجمارك بعد وصولها إلى المنطقة الجمركية ،على أال يطلب

–
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تقديم نموذج مستقل إلى الجمارك بخصوصها.

 – 8إجراء موصى به
ينباي تسجيل كميات المؤن التي يتم تزويد السفن بها أثناء وقوفها بالمنطقة الجمركية في
أي بيان خاص بالمؤن سبق أن طلبته الجمارك.

 – 9إجراء أساسي
يجب أال تطلب الجمارك تقديم بيان مستقل عن مؤن متبقية على متن الطائرة.

ج – صرف المؤن الستهالكها
 – 10إجراء أساسي
تسمً الجمارك بصرف مؤن الستهالكها على متن السفينة أثناء وقوفها في المنطقة
الجمركية بكميات تراها الجمارك معقولة ن را ً إلى عدد الركاب والطاقم وفترة بقاء السفينة في
المنطقة الجمركية.

 – 11إجراء موصى به
ينباي أن تسمً الجمارك بصرف مؤن الستهالكها على متن السفينة من قبل الطاقم حين
إجراء تصليً فيها بالمرسى أو حوض السفن شريطة أن تعتبر فترة بقائها في المرسى أو حوض
السفن معقولة.

 – 12إجراء موصى به
إذا كانت طائرة معينة تريد الهبوط بمطار أو أكثر في المنطقة الجمركية ،فينباي للجمارك
أن تسمً بصرف المؤن الستهالكها على متنها أثناء وقوف الطائرة بتلك المطارات الواقعة في
المنطقة الجمركية ،وأثناء طيرانها بين تلك المطارات.

د – الرقابة الجمركية
 – 13إجراء أساسي
تلزم الجمارك الناقل عند اللزوم باتخاذ تدابير مناسبة لمنع استعمال المؤن بصورة غير
مسمو بها ،بما في ذلك ختم المؤن.

 – 14إجراء أساسي
ال تلزم الجمارك إخراج المؤن من السفينة أو الطائرة أو القطار لتخزينها في مكان آخر
أثناء وقوفها بالمنطقة الجمركية إال إذا رأت لزوم ذلك.

–
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التزويد بالمؤن المعفاة من الرسوم والضرائب
 – 15إجراء أساسي
يحق للسفن والطائرات التي تاادر لمقصد نهائي بالخارج أن تأخذ على متنها معفاة من
الرسوم والضرائب ما يلي:
أ–

مؤنا ً بكميات تراها الجمارك معقولة ن را ً إلى عدد الركاب والطاقم ،وفترة رحلتها
أو طيرانها ،وأي كمية موجودة على متنها من تلك المؤن؛ و

ب-

مؤنا ً استهالكية الزمة لتشايلها وصيانتها ،بكميات تعتبر معقولة للتشايل والصيانة
أثناء رحلتها أو طيرانها ،مع األخذ في الحسبان أيضا ً ألي كمية موجودة على
متنها من تلك المؤن.

 – 16إجراء أساسي
يجب أن يسمً بالتزود بالمؤن من جديد معفاة من الرسوم والضرائب للسفن والطائرات
التي قد وصلت إلى المنطقة الجمركية وهي بحاجة إلى التزود بمؤنها لرحلتها إلى مقصدها النهائي
داخل المنطقة الجمركية.

 – 17إجراء أساسي
يجب أن تسمً الجمارك بصرف المؤن المزودة للسفن والطائرات الستهالكها أثناء وقوفها
في المنطقة الجمركية بموجب نفس الشروط المطبقة في هذا الفصل على المؤن االستهالكية
المحفوظة على متن السفن والطائرات القادمة.

المغادرة
 – 18إجراء موصى به
ينباي عدم اإللزام بتقديم بيان مستقل عن المؤن عند ماادرة السفينة المنطقة الجمركية.

 – 19إجراء أساسي
إذا لزم تقديم بيان عن مؤن محمولة على متن السفن أو الطائرات عند ماادرتها المنطقة
الجمركية ،فيجب أن تقتصر المعلومات المطلوبة على أدنى حد الزم ألغراض الرقابة الجمركية.

تصرف في المؤن بطرق أخرى
 – 20إجراء أساسي
يجب أن يسمً للمؤن الموجودة على متن السفن والطائرات والقطارات الواصلة إلى
المنطقة الجمركية بما يلي:
أ–

أن يتم فسحها لالستعمال المحلي ،أو إخضاعها إلجراء جمركي آخر شريطة
التزامها بالشروط واإلجراءات المطبقة في كل حالة؛ أو
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ب-

أن يتم نقلها إلى سفن أو طائرات أو قطارات أخرى بموجب موافقة مسبقة من
الجمارك.

–
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الملحق الخاص )(J
الفصل الخامس
إرساليات اإلغاثة
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الملحق الخاص )(J
الفصل الخامس
إرساليات اإلغاثة
تعريف
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "إرساليات اإلغاثة ) "(Relief Consignmentsما يلي:


البضهههائع المرسهههلة كمسهههاعدة للمتضهههررين من الكوارت ،بما فيها السهههيارات وغيرها من
وسهههههههائل النقل ،المواد الاذائية ،األدوية ،المالبس ،البطانيات ،الخيام ،البيوت الجاهزة،
أدوات تنقية وتخزين المياه ،أو بضائع أخرى من لوازم االحتياجات األساسية؛ و



جميع المعدات ،السههههيارات وغيرها من وسههههائل النقل ،الحيوانات المدربة تدريبا ً خاصههههاً،
المؤن ،اللوازم ،األمتعة الشههخصههية ،وبضههائع أخرى لموظفي اإلغاثة في الكوارت ليمكن
لهم القيام بمهامهم ولمساندتهم في اإلعاشة والعمل بمنطقة الكارثة خالل عمل بعثتهم.

المبادئ
 – 1إجراء أساسي
يخضع فسً إرساليات اإلغاثة ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق
عليه.

 – 2إجراء أساسي
يجب إعطاء األولوية للقيام بفسً إرساليات اإلغاثة للتصدير والترانزيت واإلدخال المؤقت
واالستيراد .

مجال التطبيق
 – 3إجراء أساسي
يجب أن تتيً الجمارك إلرساليات اإلغاثة ما يلي:


تقديم بيان مبسط للبضائع أو بيان غير مكتمل للبضائع بشرط إكماله خالل فترة محددة؛



تقديم وتسجيل أو تدقيق بيان البضائع والمستندات الثبوتية قبل وصول البضاعة وفسحها
بعد وصولها؛
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الفسههً خارج سههاعات العمل المحددة أو بعيدا ً عن مكاتب الجمرك ،وإعفاء أي رسههوم في
هذا الخصوص؛ و



قصر تفتيش البضاعة و سحب العينة منها أو اإلجرائين معا ً على ظروف استثنائية.

 – 4إجراء موصى به
ينباي الموافقة على فسً إرساليات اإلغاثة باق الن ر عن بلد المنشأ أو البلد الذي قدم
منه البضاعة أو بلد مقصدها.

 – 5إجراء موصى به
ينباي إعفاء إرساليات اإلغاثة من أي أحكام منع أو قيد اقتصادي على تصديرها ،وأي
رسوم أو ضرائب التصدير المستحقة في غير هذه الحالة.

 – 6إجراء موصى به
ينباي إدخال إرساليات اإلغاثة الواردة كهدايا من قبل هيئات معتمدة الستعمالها من قبل
تلك الهيئات أو تحت إشرافها ،أو لتوزيعها مجانا ً من قبلها أو تحت إشراف منها ،معفاة ً من رسوم
وضرائب االستيراد  ،ومن أحكام ح ر أو قيد اقتصادي على استيرادها.
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)K( الملحق الخاص
المنشــأ
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الملحق الخاص ()K
الفصل األول
قواعـد المنشـأ
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الملحق الخاص ()K
الفصل األول
قواعـد المنشـأ
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصههد بعبارة "بلد منشههأ البضههاعة ) "(Country of origin of goodsالبلد الذي تم فيه إنتاج أو
تصههههنيع البضههههاعة وفقا لمعايير محددة ألغراض تطبيق التعريفة الجمركية أو القيود الكمية أو أية
إجراءات أخرى تتعلق بالتجارة؛
يقصد بعبارة "قـههههواعـههههد المنشـههههأ ) "(Rules of Originاألحكام الخاصة المستمدة من المبادئ
المنصهههوص عليها في التشهههريع الوطني أو االتفاقيات الدولية ("معايير المنشهههأ") المطبقة من قبل
البلد لتحديد منشأ البضاعة.
يقصد بعبارة "معيار التحويل الجوهري ) "(Substantial transformation criterionالمعيار
الذي يحدد المنشأ بموجبه باعتبار بلد المنشأ هو البلد الذي جرت فيه آخر عملية تصنيع أو معالجة
جوهرية مما تعتبر كافية كي تضفي على السلعة صفتها الرئيسية.

المــبدأ
 .1إجراء أساسي
يجب وضع قواعد المنشأ الالزمة لتنفيذ اإلجراءات التي تكون الجمارك مسؤولة عن تطبيقها
عند االستيراد و التصدير ،وفقا ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

قــواعـد المنشـأ
 .2إجراء أساسي
تعتبر البضاعة المنتجة بالكامل في بلد معين من منشأ ذلك البلد .تعتبر األصناف التالية فقط
منتجة كليا ً في بلد معين:
(أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من تربتها أو مياهها اإلقليمية أو من قاع بحرها؛
(ب) المنتجات النباتية التي تحصد أو تجمع في ذلك البلد؛
(ج) الحيوانات الحية التي تولد أو تربى في ذلك البلد؛
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(د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية في ذلك البلد؛
(ه) المنتجات المتحصل عليها من صيد الحيوانات أو األسماك في ذلك البلد؛
(و) المنتجات المتحصل عليها بالصيد البحري و غيرها من المنتجات المستخرجة من البحر
بواسطة المراكب التابعة لذلك البلد؛
(ز) المنتجات المتحصهههههل عليها على متن السهههههفن المصهههههانع التابعة لذلك البلد حصهههههرا ً من
المنتجات المشمولة في الفقرة (و) أعاله
( ) المنتجههات المسههههههتخرجههة من التربههة البحريههة أو التربههة التحتيههة في البحر خههارج الميههاه
اإلقليمية لذلك البلد شههههريطة أن يكون للبلد حقو قصههههرية لشههههال تلك التربة أو التربة
التحتية؛
(ط) النفايات و الخردة الناتجة عن عمليات التصههههههنيع والمعالجة ،واألصههههههناف المسههههههتعملة
المجموعة في ذلك البلد والتي ال تصلً إال الستعادة المواد األولية.
(ي) المصهههنوعات المنتجة في ذلك البلد من المنتجات المشهههار إليها في الفقرات من (أ) إلى
(ط) أعاله حصرا ً.

 .3إجراء موصى به
إذا اشترك بلدان أو أكثر في إنتاج البضاعة ،فينباي تحديد منشأ البضاعة وفقا لمعيار
التحويل الجوهري.

 .4إجراء موصى به
ينباي استخدام االتفاقية الدولية حول الن ام المنسق لوصم وترميز السلع عند تطبيق معيار
التحويل الجوهري.

 .5إجراء موصى به
إذا كان معيار التحويل الجوهري معبرا ً عنه بقاعدة النسبة المئوية القيمية ( )ad valoremفان
القيم التي تؤخذ في االعتبار هي
 بالنسبة للمواد المستوردة ،القيمة الخاضعة للرسوم وقت االستيراد أو ،في حالة المواد غيرالمحددة المنشأ ،أول ثمن يمكن التثبت منه تم دفعه في البلد الذي جرت فيه عملية التصنيع؛ و
-

بالنسبة ل صناف المنتجة ،سعر المصنع أو السعر وقت التصدير وفقا ألحكام التشريع الوطني.

 .6إجراء موصى به
ينباي أال تعتبر العمليات التي ال تسهم أو التي تسهم بشكل بسيط فقط في تحديد الصفات أو

–
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الخواص األساسية للبضاعة ،وخاصة العمليات التي تقتصر فقط على عملية أو أكثر مما ذكر أدناه،
على أنها تمثل عمليات تحويل أو تصنيع جوهرية:
(ا) العمليات الالزمة لحفظ البضاعة أثناء النقل أو التخزين؛
(ب) عمليات تحسين التاليم أو الجودة التسويقية للبضاعة أو لتهيئتها للشحن كتجزئة بضائع
الفرط ،جمع الطرود،التصنيم و الفرز ،إعادة التعبئة؛
(ج) عمليات التجميع البسيطة؛
(د) خلط أصناف مختلفة المنشأ شريطة أال تختلم صفات المنتج الناشئ بشكل أساسي عن
صفات األصناف التي جرى خلطها.

حاالت خاصة الكتساب المنشأ
 .7إجراء موصى به
ينباي اعتبار اللوازم وقطع الايار والعدد الخاصة باستعمالها مع آلة أو جهاز أو أداة أو
مركبة معينة على أنها تحمل نفس منشأ اتلة أو الجهاز أو األداة أو المركبة شريطة أن ترد و تباع
معها عادة وتماثل معداتها العادية من حيث النوع و العدد.

 .8إجراء موصى به
ينباي معاملة أصنم غير مجمع أو مفكك ورد في أكثر من إرسالية لتعذر استيراده في
إرسالية واحدة ألسباب النقل أو اإلنتاج  ،كصنم واحد لارض تحديد المنشأ ،إذا طلب المستورد
ذلك.

 .9إجراء موصى به
لارض تحديد المنشأ ،تعتبر األغلفة من ذات منشأ األصناف التي تحتوي عليها ما لم ينص
التشريع الوطني ببلد االستيراد على ضرورة التصريً عنها على حدة ألغراض التعريفة ،حيث
يجب في تلك الحالة تحديد منشأها بصورة مستقلة عن البضاعة.

 .10إجراء موصى به
لارض تحديد منشأ البضائع ،إذا كانت األغلفة تعتبر من ذات منشأ البضاعة ،فإنه ال يؤخذ
في االعتبار سوى األغلفة التي تباع فيها عادة البضاعة بالتجزئة و خاصة عند تطبيق طريقة النسبة
المئوية.

 .11إجراء أساسي
لارض تحديد منشأ البضائع ،ال يؤخذ في االعتبار منشأ الطاقة والمعدات واتالت والعدد
المستعملة في تصنيع أو معالجة البضائع.
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قاعدة النقل المباشر
 .12إجراء موصى به
عند وضع أحكام تستلزم النقل المباشر للبضاعة من بلد المنشأ فانه يجب السما بالخروج
عن هذه األحكام خاصة ألسباب جارافية (كما في حالة البلدان التي ليس لها منفذ على البحر مثالً)
و في حالة البضائع التي تبقى تحت رقابة الجمارك في بلدان ثالثة (كما في حالة البضائع التي يتم
عرضها في المعارض أو األسوا الموسمية أو التي تودع المستودعات الجمركية).

معلومات بشأن قواعد المنشأ
 .13إجراء أساسي
ال تدخل التعديالت في قواعد المنشأ أو إجراءات تطبيقها حيز التنفيذ إال بعد توجيه إشعار
قبل مدة كافية حتى يتسنى ألصحاب الشأن في أسوا التصدير وفي البلدان الموردة مراعاة األحكام
الجديدة.
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الملحق الخاص )(K
الفصـل الثاني
داللة المنشأ المستندية
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الملحق الخاص )(K
الفصـل الثاني
داللة المنشأ المستندية
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "شهادة المنشأ ) "(Certificate of originنموذج معين لتحديد البضاعة تشهد
فيه السلطة أو الهيئة المخولة بإصدارها صراحة بأن البضاعة التي تتعلق بها الشهادة هي من منشأ
بلد معين .ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة تصريحا من قبل المصنع أو المنتج أو المورد أو المصدر
أو أي شخص معني آخر أيضا ً.
يقصد بعبارة "بيان المنشأ المصد )"(Certified declaration of originبيان منشأ" مصد
من سلطة أو جهة مخولة بذلك.
يقصد بعبارة "بيان المنشأ ) "(Declaration of originتصريحا ً خاصا ً عن منشأ البضاعة
يقدمه ،فيما يتعلق بتصديرها ،المصنع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أي شخص معني آخر
على الفاتورة التجارية أو أي مستند آخر متعلق بالبضاعة.
يقصد بعبارة "داللة المنشأ المستندية ) "(Documentary evidence of originشهادة المنشأ
أو بيان المنشأ المصد أو بيان المنشأ.
يقصد بعبارة " شهادة التسمية اإلقليمية ) "(Regional appellation certificateشهادة معدة
وفقا للقواعد المحددة من قبل سلطة او هيئة معتمدة تشهد بأن البضاعة المبين وصفها فيها مؤهلة
لوصم محدد خاص بمنطقة معينة ( كالشمبانيا ،خمر بورت ،جبنة بارميسيان مثالً).

المـبدأ
 .1إجراء أساسي
يخضع اشتراط وإقرار وإصدار الداللة المستندية المتعلقة بمنشأ البضائع ألحكام هذا الفصل
وألحكام الملحق العام في حدود ما ينطبق عليه.

لزوم تقديم داللة المنشأ المستندية
 .2إجراء موصى به
ينباي عدم اإللزام بتقديم داللة المنشأ المستندية إال إذا لزمت لتطبيق الرسوم الجمركية
التفضيلية ،أو التدابير االقتصادية أو التجارية المتخذة من جانب واحد ،أو بموجب اتفاقيات ثنائية
أو متعددة األطراف ،أو لتطبيق إجراءات متخذة ألغراض الصحة أو الن ام العام.

 .3إجراء موصى به
–
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ينباي عدم طلب داللة المنشأ المستندية في الحاالت التالية:
(أ)

البضائع المرسلة في إرساليات صايرة موجهة إلى أفراد خاصين أو المنقولة في أمتعة
المسافرين شريطة أن تكون تلك الواردات ذات صفة غير تجارية وأال تتجاوز قيمتها
اإلجمالية مبلاا ً ال يقل عن  100دوالر أمريكي؛

(ب)

اإلرساليات التجارية التي ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية مبلاا ً ال يقل عن  60دوالرا ً أمريكياً؛

(ج)

البضائع الممنوحة اإلدخال المؤقت؛

(د)

البضائع المنقولة في الترانزيت الجمركي؛

(ه )

البضائع المصحوبة بشهادة تسمية إقليمية كذلك بعق البضائع المعينة التي ال تقتضي
الشروط الواجب التقيد بها من قبل البلدان الموردة بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة
األطراف عن تلك البضائع تقديم داللة مستندية.

إذا أرسلت عدة إرساليات من األنواع المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعاله في نفس
الوقت ،و في نفس وسيلة النقل ،إلى نفس المرسل إليه ومن قبل نفس المرسل ،فيؤخذ بقيمتها الكلية
لتكون القيمة اإلجمالية لتلك اإلرساليات.

 .4إجراء موصى به
إذا وضعت قواعد متعلقة بطلب الداللة المستندية للمنشأ من جانب واحد ،فينباي مراجعتها
على األقل كل ثالت سنوات للتأكد مما إذا لم تزل مالئمة في ضوء التايرات في ال روف
االقتصادية و التجارية التي فرضت بموجبها.

 .5إجراء موصى به
ال يطلب اإلثبات المستندي من السلطات المختصة ببلد المنشأ إال في حاالت وجود اشتباه
الاش لدى الجمارك ببلد االستيراد.

حاالت تطبيق ونموذج مختلف أنواع الداللة (اإلثبات) المستندية للمنشأ
(أ )

شهادة المنشأ

النموذج و محتوياته
 .6إجراء موصى به
ينباي ل طراف المتعاقدة ،عند مراجعة النماذج الحالية أو إعداد نماذج جديدة لشهادات
المنشأ ،استخدام عينة النموذج المبينة في المرفق ( )1بهذا الفصل حسب المالح ات الواردة في
المرفق ( ،)2ومع مراعاة القواعد الواردة في المرفق (.)3
ينباي ل طراف المتعاقدة التي قامت بتعديل نماذج شهادة المنشأ لديها وفق عينة النموذج
المبينة في المرفق ( )1بهذا الفصل ،إشعار أمين عام المجلس بذلك.
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اللغات الواجب استعمالها
 .7إجراء موصى به
ينباي طباعة نماذج شهادة المنشأ باللاة أو اللاات التي يختارها بلد
التصدير ،وباللاتين اإلنجليزية أو الفرنسية إن لم تكن تلك اللاات هي اإلنجليزية
أو الفرنسية.

 .8إجراء موصى به
عند إعداد شهادة المنشأ بلاة غير لاة بلد االستيراد ،فال ينباي للجمارك في ذلك البلد أن
تطلب بطبيعة الحال ترجمة للبيانات الواردة في شهادة المنشأ.

السلطات و الجهات األخرى المخولة بإصدار شهادات المنشأ
 .9إجراء موصى به
على األطراف المتعاقدة التي تقبل هذا الفصل أن تشير في إشعار قبولها أو فيما بعد ،إلى
السلطات أو الجهات المخولة بإصدار شهادات المنشأ.

 .10إجراء موصى به
إذا لم تستورد البضاعة من بلد المنشأ مباشرة ،لكن تم شحنها عبر أراضي بلد ثالث ،فينباي
السما بإعداد شهادات المنشأ من قبل السلطات أو الجهات المخولة بإصدار تلك الشهادات في ذلك
البلد الثالث على أساس شهادة المنشأ الصادرة سابقا ً في بلد منشأ البضاعة.

 .11إجراء موصى به
ينباي للسلطات أو الجهات المخولة بإصدار شهادات المنشأ االحتفاظ بطلبات أو صور
شهادات المنشأ التي قامت بإصدارها لفترة ال تقل عن سنتن.
(ب)

الداللة المستندية غير شهادة المنشأ

 .12إجراء موصى به
عند طلب الداللة المستندية للمنشأ ،ينباي قبول التصريً عن المنشأ في الحاالت التالية:
(أ)

البضائع المرسلة في إرساليات صايرة موجهة إلى أفراد خاصين أو المنقولة في
أمتعة المسافرين شريطة أن تكون تلك الواردات ذات صفة غير تجارية وأال
تتجاوز قيمتها اإلجمالية مبلاا ً ال يقل عن  500دوالر أمريكي؛

(ب) اإلرساليات التجارية التي ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية مبلاا ً ال يقل عن  300دوالر
أمريكي.
إذا أرسلت عدة إرساليات من األنواع المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعاله في نفس
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الوقت ،و في نفس وسيلة النقل إلى نفس المرسل إليه ومن قبل نفس المرسل ،فيؤخذ بقيمتها الكلية
لتكون القيمة اإلجمالية لتلك اإلرساليات.

العقـوبات
 .13إجراء أساسي
يجب وضع أحكام لفرض عقوبات على أي شخص يعد أو يبعث على إعداد وثيقة تشتمل
على معلومات كاذبة باية الحصول على داللة مستندية للمنشأ.
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)1( المرفق
1. Ex[porter (name, address, country)
Exportateur (nom, addresse, pays)

2. Number
Numéro

) بلده، عنوانه، – المصدر (اسمه1

 – الرقم2

CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICAT D’ORIGINE

3. Consignee (name, address ,country)
Destinataire (nom, addresse, pays)

) بلده، عنوانه، – المرسل إليه (اسمه3

شهادة المنشأ

4. Particulars of transport (where require)
Renseignements relatiffs au transport (le cas
échéant)

) – بيانات النقل (إذا لزم األمر4

5. Marks & Numbers Number and kind of packages Description of the goods
Marques et numéros Nombet et nature des colis Désignation des
merchandises

6.
Gross Weight
Poids brut

 – العالمات واألرقام عدد ونوع الطرود وصف البضائع5

8. Other information – Autres renseignements

 – معلومات أخرى8

7.

–7

 – الوزن اإلجمالي6

It is hereby certified that the above-mentioned goods
originate in
Il est certifié par présente que les merchandises
mentionnées ci-dessus originaires de

نشهد أن البضاعة المذكورة أعاله منشأها

CERTIFYING BODY
ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT

الجهة المختصة بإصدار الشهادة
Stamp – Timbre

الخـتـم

Place and date of issue – Lieu et date de délivrance

مكان وتاريخ إصدار الشهادة
Authorised signature – Signature autorisée

التوقيع المعتمد
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المرفق ()2
مالحظات
 .1ينباي أن يكون مقاس الشههههههادة إيه (A4) 4وفقا ً لمواصهههههفات من مة المقاييس الدولية )(ISO
( 297 x 210مم؛  11,69 x 8,27بوصهههههههة) .ويترك في النموذج هامش مقهداره  10مم

ألغراض حف ه بالملفات .وأما المسهههافة بين السهههطور فينباي أن تكون على أسهههاس أضهههعاف
 4,24مم (6ق 1بوصة) ،والمسافة العرضية على أساس أضعاف  2,54مم (10ق 1بوصة).
وينباي أن يكون نموذجه مطابقا ً لنموذج اللجنة االقتصههههادية ألوربا ) (ECEحسههههبما هو وارد
في المرفق ( .)1وينباي أن يسههههههمً بإجراء تاييرات بسههههههيطة في مقاس الحقول إذا لزم ذلك
ألسباب معينة في بلد إصدار الشهادة مثل وجود ن ام للقياس غير الن ام المتري ،أو ألسباب
تنسيق األن مة الوطنية للوثائق ،إلخ.
 .2إذا دعت الحاجة إلى وضههههههع نماذج لطلب شهههههههادة المنشههههههأ فينباي أن يكون نموذج الطلب
ونموذج الشهادة مطابقين ليمكن إنجازهما بخطوة واحدة.
 .3يحق للدول تحديد المعايير الخاصهههههة بالوزن للمتر المربع من الور واسهههههتخدام خلفية معدة
باتلة للور منعا ً للاش فيه.
 .4يجوز أن تطبع ب هر الشهادة األن مة المتعلقة بشهادة المنشأ باية إرشاد المستخدمين لها.
 .5يجوز تخصههههههيص مسههههههاحة ب هر الشهههههههادة السههههههتخدامها في حال ورود طلبات الرقابة بعد
صدورها وفقا ً التفاقية تعاون إداري متبادل.
 .6المالح ات التالية تتعلق بالحقول الموجودة في النموذج المقتر
الحقل ( )1يمكن استبدال عبارات "المرسل" أو "المنتج" أو "المورد" بعبارة "المصدر".
الحقل ( ) 2ينباي أال تكون لشهادة المنشأ إال نسخة أصلية واحدة ،وتحدد بكتابة عبارة "نسخة
أصههههلية ) "(Originalعليها إلى جانب عنوان المسههههتند .وإذا تم إصههههدار شهههههادة
للمنشهههههههأ بدل شهههههههادة مفقودة فينباي أن تكتب عليها عبارة "صههههههورة بدل فاقد
) "(Duplicateإلى جانب عنوان المستند .وأما صور الن سخة األصلية فيجب ان
تحمل عبارة "صهههههورة ) "(Copyبجانب العنوان .وقد وضهههههع هذا الحقل أيضههههها ً
لطباعة الرسم أو الشعار إلخ لجهة إصدار الشهادة .وينباي أن تترك فيه مساحة
لالستعماالت الرسمية األخرى.
الحقل ( )3يمكن استبدال العبارة الواردة في هذا الحقل بعبارة "ألمر" وببلد المقصد إن أمكن.
الحقل ( )4يمكن استعمال هذا الحقل لتسجيل معلومات إضافية عن وسيلة النقل وخط سيرها
الخ ،التي يمكن إدراجها إذا كانت ترغب في الحصههههههول عليها مثالً السههههههلطة
المختصة بإصدار الشهادة.
الحقل ( )5إذا لزمت اإلشههارة إلى "رقم الصههنم" فيمكن إضههافته غالبا ً بهامش هذا الحقل أو
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في بداية كل سههههههطر في الحقل .ويمكن فصههههههل "العالمات واألرقام" عن "عدد
ونوع الطرود" بوضع سطر عامودي بينهما .وإذا لم يستخدم فيه السطر للفصل
يمكن تمييزهما بترك فراغات مناسهههبة ،ويمكن تأكيد وصهههم البضهههاعة بإضهههافة
رقم البند من الن ام المنسهههههق بالجهة اليمنى من العمود على األرجً .وينباي أن
تذكر التفاصههيل الخاصههة بمعايير المنشههأ في هذا الحقل إذا كان المطلوب ذكرها،
ويفصل بينهما وبين المعلومات األخرى بسطر عامودي.
الحقل ( )6يمكن عادة الوزن اإلجمالي لتحديد البضاعة.
الحقل ( )7هذا الحقل متروك إلدراج أي تفاصيل إضافية قد تكون مطلوبة مثالً ذكر المقاسات
أو اإلشارة على مستندات أخرى (كالفواتير التجارية).
الحقالن ( 6و  )7يمكن أن يدرج في هذن الحقلين الكم يات األخرى التي يجوز أن يذكر ها
المصدر لتحديد البضاعة حسب ما يلزم األمر.
الحقل ( )8خصهههص هذا الحقل إلدراج تفاصهههيل التصهههديق من قبل هيئة مختصهههة (التواقيع،
األختام ،مكان وتاريخ اإلصدار إلخ) .وأما استخدام عبارة دقيقة في النموذج فهو
متروك لرأي الجهة المختصهههة بإصهههدار الشههههادة .وأما العبارات المسهههتخدمة في
النموذج فهي على سههبيل المثال فقط .ويمكن اسههتخدام هذا الحقل كتصههريً موقع
من قبل المصدر (أو المرد أو المصنع).
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المرفق ()3
قواعد إعداد شهادات المنشأ
إن قواعد إعداد شهادات المنشأ (أو التقديم للحصول على شهادة المنشأ إذا لزم األمر)
متروكة لرأي السلطات الوطنية ،على أن تؤخذ في االعتبار المالح ات المذكورة بأعاله .لكن قد
يلزم التأكد من االلتزام من جملة أمور أخرى باألحكام التالية
 .1يجوز إكمال النماذج بأي طريقة شريطة كون المعلومات واضحة وغير قابلة للمحو.
 .2ال يسههمً بالكشههط أو إعادة الكتابة في الشهههادة (أو طلب الشهههادة) .وينباي إجراء التعديل
فيها بشههههههطب البيانات الخاطئة وبإضههههههافة بيانات سههههههليمة بدالً عنها .ويجب أن تعتمد أي
تعديالت من قبل الشخص الذي أجراها ،ومن ثم تصد عليها الجهة أو الهيئة المختصة.
 .3يجب شطب أي فراغات غير مستخدمة منعا ً ألي إضافة الحقاً.
 .4يجوز إعداد صورة أو أكثر باإلضافة إلى النسخة األصلية إذا لزم ذلك للتصدير.
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الملحق الخاص )(K
الفصل الثالث
تدقيق داللة المنشأ المستندية

–
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الملحق الخاص )(K
الفصل الثالث
تدقيق داللة المنشأ المستندية
تعريفات
ألغراض تطبيق هذا الفصل:
يقصد بعبارة "شهادة المنشأ ) "(Certificate of Originنموذج معين لتحديد البضاعة تشهد
فيه السلطة أو الهيئة المخولة بإصدارها صراحة بأن البضاعة التي تتعلق بها الشهادة منشأها بلد
معين .ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة تصريحا ً من قبل المصنع أو المنتج أو المورد أو المصدر
أو أي شخص معني آخر أيضا ً.
يقصد بعبارة "بيان المنشأ المصد ) "(Certified declaration of originبيان منشأ مصد
من سلطة أو جهة مخولة بذلك.
يقصد بعبارة "بيان المنشأ ) "(Declaration of originتصريحا ً خاصا ً عن منشأ البضاعة
يقدمه ،فيما يتعلق بتصديرها ،المصنع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أي شخص معني آخر
على الفاتورة التجارية أو أي مستند آخر يتعلق بالبضاعة.
يقصد بعبارة "داللة المنشأ المستندية ) "(Documentary evidence of originشهادة المنشأ
أو بيان المنشأ المصد أو بيان المنشأ.

المبـدأ
 .1إجراء أساسي
تخضع المساعدة اإلدارية لتدقيق داللة المنشأ المستندية ألحكام هذا الفصل وألحكام الملحق
العام في حدود ما ينطبق عليه.

المعاملـة بالمثل
 .2إجراء أساسي
ال يتعين على السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي تلقى طلبا ً للتدقيق االمتثال لهذا
الطلب إذا ما كانت السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي طلب التدقيق ال تستطيع تقديم تلك
المساعدة فيما لو كان انعكس الوضع.

طلبات التدقيق
–
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 .3إجراء موصى به
يجوز إلدارة الجمارك لدى طرف متعاقد قبل هذا الفصل ،أن يطلب من السلطة المختصة
لدى طرف متعاقد قبل هذا الفصل ،وتم في إقليمه إعداد الداللة المستندية للمنشأ ،بالقيام بتدقيق
تلك الداللة:
(أ)

إذا كان لديه أسباب معقولة تدعو للشك في صحة الوثيقة؛

(ب)

إذا كان لديه أسباب معقولة تدعو للشك في دقة البيانات الموضحة فيها؛

(ج)

على أساس عشوائي.

 .4إجراء أساسي
يجب تحديد طلبات التدقيق على أساس عشوائي كما ورد في اإلجراء الموصى به ( 3ج)
أعاله بنفس تلك الصفة ،وأن تكون في حدود الضرورة الدنيا لضمان التدقيق المناسب.

 .5إجراء أساسي
يجب في طلبات التدقيق توفر اتتي:
(أ)

أن تبين األسههههباب التي دعت إدراة الجمارك مقدمة الطلب إلى الشههههك في صههههحة
الوثيقة المقدمة أو دقة البيانات الواردة فيها ،ما لم يكن التدقيق قد طلب على أساس
عشوائي؛

(ب)

أن تحدد عند اللزوم قواعد المنشهههأ المطبقة على البضهههائع في بلد االسهههتيراد و أية
معلومات إضافية يطلبها ذلك البلد؛

(ج)

أن تكون مصههحوبة بداللة منشههأ مسههتندية مطلوبة تدقيقها أو بصههورة عنها ،وأية
مستندات أخرى عند اللزوم كالفواتير و المراسالت ،إلخ التي من شأنها أن تسهل
التدقيق.

 .6إجراء أساسي
يتعين على أية سلطة مختصة تلقت طلبا ً للتدقيق من طرف متعاقد قبل بهذا الفصل أن ترد
على الطلب بعد إتمام إجراءات التدقيق الالزمة بنفسها أو بعد إتمام إجراءات التحقيق الالزمة من
قبل سلطات إدارية أخرى أو جهات مخولة لهذا الارض.

 .7إجراء أساسي
على السلطة التي تلقت طلبا للتدقيق اإلجابة على األسئلة المقدمة من إدارة الجمارك طالبة
التدقيق وتزويدها بأية معلومات أخرى قد تعتبرها ذات صلة بالموضوع.

 .8إجراء أساسي
–
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يجب إرسال الردود على طلبات التدقيق خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر .وإذا لم تتمكن
السلطة المتلقية للطلب من الرد خالل ستة أشهر ،فعليها إبال إدارة الجمارك مقدمة الطلب بذلك.

 .9إجراء أساسي
يجب تقديم طلبات التدقيق خالل فترة محددة ينباي أال تزيد عن سنة اعتبارا ً من تاريخ تقديم
الوثيقة إلى الجمرك لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب ،إال في الحاالت الخاصة.

فسح البضائع
 .10إجراء أساسي
ال يمنع طلب التدقيق فسً البضائع شريطة أال تكون محجوزة لخضوعها ألحكام المنع أو
القيود على االستيراد وأال يوجد اشتباه الاش.

أحكام متفرقـة
 .11إجراء أساسي
يجب معاملة أية معلومات تبلغ وفقا ألحكام هذا الفصل بسرية ،وأن يقتصر استعمالها على
األغراض الجمركية فقط.

 .12إجراء أساسي
على السلطات المختصة أو الجهات المخولة التي أصدرت الوثائق الالزمة لتدقيق داللة
المنشأ االحتفاظ بها لفترة كافية ينباي أال تقل عن سنتين من تاريخ إصدار الداللة المستندية.

 .13إجراء أساسي
على األطراف المتعاقدة التي تقبل بهذا الفصل أن تحدد السلطات المختصة بتلقي طلبات
التدقيق ،وأن ترسل عناوينها إلى أمين عام المجلس الذي سيقوم بإبال تلك المعلومات إلى األطراف
المتعاقدة األخرى التي قد قبلت بهذا الفصل.

تمت الترجمة والطباعة بمصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية
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